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Rokiškyje tiško šaltienos purslai arba didelis
smagumas skaityti „Šaltienos bistro“

Vilniuje pirkta „žolė“ ne tik
nenudžiugino, bet ir brangiai
kainavo

4 p.
Petras Blaževičius: vartant
archyvą, į rankas pateko įdomi
nuotrauka

Dekanas Eimantas Novikas: „Tikėjimas yra
asmeninis atsiliepimas į Dievo kvietimą“

3 p.
5 p.
Inovacijų agentūra siūlo
darbostogas organizuotis
bendradarbystės centruose
„Spiečius“

4 p.

5 p.

Įdomi, kupina potyrių
Obelių gimnazijos
stovykla ,,Obels žiedo
kelionė – 17“

Pranešimas Aisštoko
(Bavariško akmenslydžio) gerbėjams!
Vasaros sezono metu – nuo liepos 1 dienos
iki rugpjūčio mėnesio pabaigos treniruotės
prie Rokiškio savivaldybės nevyks. Rudenį
vėl lauksime ir kviesime visus susitikti
žaidimų aikštelėje. Apie treniruočių pradžią
informuosime!
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15 p.

6 p.
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Bendruomenės vėl dalinsis bendrystės koriu ir patirtimi Naujoji savitarnos plovykla
Liepos 2 d. Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje
Panemunėlyje, geležinkelio
stotyje, mokyklos stadione, rinksis Rokiškio krašto
bendruomenės į tradicinį
sąskrydį-šventę „Tik kartu
mes sėkmingi“.
Trečius metus bendruomenės susirinks, kad neformaliai pasikeistų idėjomis,
pasidžiaugtų nuveiktais darbais. Bet kartu tai yra šventė
visiems, kas atvyks į ją.
Nuo 13 val. šiemet programoje numatyta išvažiuojamoji ekskursija su vietos

gidais po svarbias Lietuvos
istorijai ir kultūrai Panemunėlio krašto vietas. Panemunėlis XIX a. pabaigoje ir XX
a. pradžioje buvo išskirtinis
lietuviškumo, kultūros, švietimo centras, kurį formavo ir
kuriame ugdėsi kun. švietėjas Jonas Katelė, Ministras
Pirmininkas Juozas Tūbelis,
žvalgė Marcelė Kubiliūtė,
tautinio olimpinio judėjimo
iniciatorius Antanas Jurgelionis, kitos ryškios prie Lietuvos valstybės idėjos prisidėję asmenybės bei kultūros
talentai, čia yra išskirtinių
paminklų.

Pasirengimą šventei, kuri
startuos nuo 16 val., jau
pradėjo Panemunėlio krašto
vaikai ir jaunuoliai. Jie rašo
laiškus savo krašto žymioms
istorinėms
asmenybėms
"Mudu abu iš Panemunėlio".
Šventės dieną bus skaitomos
laiškų ištraukos. Šventės
programoje bus pristatomi
krašto bendruomenių pastarųjų metų aktyvių veiklų
pavyzdžiai, bus koncertai,
amatininkai ir vaikų edukatoriai. Ir tradiciškai bus lipdomas "Bendrystės korys“bendruomenių draugystės
pyragas, kurio lauktuvėms

Gimstanti nauja tradicija Kamajuose

gauna kiekvienas, kas į šventę atvyksta.
Šventės globėjas yra Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas, finansuoja Žemės ūkio ministerijos
bendruomenių
stiprinimo
programa ir Rokiškio rajono
savivaldybė, remia L. Sadauskienės IĮ, Rokiškio krašto žiniasklaida - "Gimtasis
Rokiškis", "Rokiškio Sirena", organizuoja Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras ir Rokiškio rajono
vietos veiklos grupė.
„Rokiškio sirena“
inform.

Birželio 26 d. Kamajuose vyko šv. Jono atlaidų
šventė. Į atlaidus sugužėjo
nemažas būrys žiūrovų,
atlikėjų,
prekybininkų.
Senuosius amatus demonstravo Augenija Ruželienė
(pynimas iš vytelių) ir Vytautas Šemelis (akmenskaldystė). Jų kiemeliai buvo
apgulti norinčiųjų išbandyti šiuos amatus.

Širdis virpino Kamajų
Antano Strazdo gimnazijos
NŠS jaunimas ir mokytoja Asta Mičelienė, smagiai
kojas kilnot kvietė Juodupės kapela „Vyžuonta" vad.
Elinga Astrauskienė. Smagu
pabūti bendrystėje, pasidžiaugti vieni kitais.
Ačiū puikiąjai Kamajų
parapijos
bendruomenei,
klebonui Egidijui Vijeikiui,
giedotojoms ir Vilmai Steputaitienei, ačiū Rokiškio

pasipuošė užrašais

Statoma naujoji savitarnos plovykla apklijuota reklaminiais ir informaciniais
lipdukais kad įgautų „prekinę“ išvaizdą. Tačiau vyšnia
ant torto tapo pagrindinis
ir labiausia matomas užrašas „ROKISKIŠ“. Praeiviai
spėlioja, ar toks užrašas
pasirinktas sąmoningai, ar
tai tiesiog žioplumo klaida
montuojant reklamą? Bet

kokiu atveju, plovyklos savininkai gaus didelę nemokamą reklamą, nes šis keistas
ir sunkiai ištariamas užrašas
jau nuo 2022 06 28 paplito
interneto platybėse.
Atnaujinta: 2022 06 29 po
pietų klaida plovyklos užraše buvo ištaisyta.
„Rokiškio sirena“
inform.

Birželio 25-26 dienomis
Rokiškyje vyko Lietuvos
kulkinio šaudymo jaunimo
asmeninis
čempionatas.
Varžybos vyko ypatingai
sudėtingomis sąlygomis šauliams teko varžytis ne
tik tarpusavyje, tačiau ir
su karščiu.

Mickytė, Ąžuolas Jankauskas - penktąją.
60 šūvių gulomis trečiąją
vietą iškovojo Ąžuolas Jankauskas, Dominykas Kublickas - septintąją, Evelina
Kulytė - penktąją.
Ateinantį savaitgalį šaulių laukia paskutinės sezono
varžybos - Lietuvos suaugusiųjų čempionatas.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

Rokiškyje vyko Lietuvos
kulkinio šaudymo jaunimo
asmeninis čempionatas
r. VVG už parodą, Kamajų
bendruomenei ir pirmininkei
Jolantai Vygėlienei, Kamajų
seniūnijai, Vaidai Babidorič
Muralienei ir Laimai Nakienei už šventės puošimą,
Reginai Narbūtienei už vainikus ir puokštes, Alvyrai
Čypienei už skaniąsias spurgas, Aukštakalnių gaspadinėms Esmiraldai Smalstienei

ir Reginai Kulikauskienei už
skanų šiupinį, ačiū visiems
dalyviams, atlikėjams, amatininkams, prekybininkams,
ypatingas ačiū mūsų seniūnijos kepėjėlėms, Jūžintų
darbštuolėms ir Jūtatei Pūslienei. Už vedimą ir pagalbą
ačiū Gintarui Kepalui, o Giedrei Dagienei ačiū už įžvalgas ir gerus patarimus. Ačiū

visiems šauniems vyrams ir
jaunuoliams, kurie padėjo
paruošti šventės vietą. Ačiū
mieliems žiūrovams.
Surėmę pečius stengsimės išsaugoti šiuos atlaidus
ir pakviesime jus jau kitais metais į kiek paaugusią
mūsų visų šventę.
Kamajų seniūnijos
inform.

Organizuotas susitikimas su parodos „Po dangum"
autoriumi fotomenininku Vitaliu Vošteriu
Birželio 28 d. Laisvės
kovų istorijos muziejus
Obeliuose susitiko maloniai, šiltai, bendrystei su
parodos „Po dangum"
autoriumi fotomenininku,
kraštiečiu Vitaliu Vošteriu.

Galime kartu pasidžiaugti, kad Vitalio Vošterio pomėgis fotografuoti, įamžinant gimtinės grožį, čia
gyvenančias asmenybes tapo
matomu reiškiniu.
Vitalio kūrybos parodos
įvairiuose Lietuvos miestuose, straipsniai spaudoje nagrinėjantys šios asmenybės
kūrybos procesą tarsi vainikuoja kelių dešimčių metų
prasmingą, kūrybinę veiklą.
Dėkojame už nuoširdų,
informatyvų, įdomų bendravimą ir kūrybą Vitalui. Jis
kaip visad pilnas kūrybinių
idėjų, sumanymų, tad linkime jų išpildymo.
Vitalius sakė, kad šią par-

Sėkmė lydėjo ištvermingiausius sportininkus, o tarp
jų ir rokiškėnus.
Trijų padėčių rungtyje
trečiąją vietą iškovojo Gustė

Rastas sprogmuo

odą norėjo surengti būtent
šiame muziejuje, nes čia
jis nuo vaikystės praleido
daug laiko bendraudamas su
muziejaus įkūrėju šviesios
atminties Andriumi Dručkumi. Parodą skiriu Andriui

Dručkui tarsi „duoklę", už
gautas gyvenimo pamokas,
už vertybinių nuostatų formavimą manyje, taip kalbėjo
autorius.
Dėkojame visiems už tą
malonų pabuvimą kartu.

Paroda veikia nuo birželio 1 d. ir dar veiks iki liepos
pabaigos. Tad kviečiame apsilankyti.
Laisvės kovų muziejaus
Obeliuose inform.
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2022 metų birželio 28 d. 16 val. 43 min. iš Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato gautas pranešimas, kad Beržuonos g. , Sriubiškių k., Pandėlio sen., Rokiškio rajone, įvedamas planas "SKYDAS".
Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai įvykio vietoje pabudėta tol, kol J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai sprogmenį (105 mm artilerijos sviedinys, 1 vnt.)
sunaikino.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Rokiškyje tiško šaltienos purslai arba didelis smagumas skaityti
„Šaltienos bistro“

Birželio 28 dieną Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje įteikta
kraštiečio, žymaus XX
amžiaus rašytojo Liudo
Dovydėno premija. Šiemet
garbingas apdovanojamas
– diplomas ir 5 000 eurų
piniginė premija, atiteko
Ievai Dumbrytei, geriausio
naujo lietuviško romano
„Šaltienos bistro“ autorei.
Visada šventė
Naujos knygos sutiktuvės
bibliotekoje visada yra šventė, o ji tuo įspūdingesnė, kai
dalyvauja kūrinio autorius.
Šįkart tai – rašytoja I. Dumbrytė, kilusi iš Panevėžio, o
šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Vilniuje.
„Mums,
rokiškėnams,
organizuoti šį renginį yra didžiulė garbė – priimti premijos organizatorius, kultūros
rėmėjus, garbius Lietuvos
rašytojus, literatūrologus,
L. Dovydėno premijos vertinimo komisijos narius.
Šiandien – įsimintina diena
literatūros gerbėjams, nes
tai yra puiki proga sutikti
geriausio lietuviško romano
autorių ir atpažinti jo knygą.
Šis renginys – puikios kultūrinės mecenatystės liudijimas, nekasdienis reiškinys
menininkui, ypač jaunam
kūrėjui, kai skiriama solidi
materialinė parama jo ateities planams“, – pradėdama
renginį kalbėjo Rokiškio J.
Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.
Gausiai susirinko
Nuo 2010 metų L. Dovydėno premija teikiama
Rokiškyje ir tuo įprasmina-

ma mūsų krašto rašytojo L.
Dovydėno gimimo vieta,
Čedasų kraštas ir šio kūrėjo
atminimas.
Literatūrinės
premijos
įteikime dalyvavo kūrėjo
sūnus, Rokiškio garbės pilietis, premijos mecenatas
Jonas Dovydėnas, viešintis
su sūnumi, Rokiškio rajono
meras Ramūnas Godeliauskas ir vicemeras Tadas Barauskas, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai,
Rokiškio dekanato dekanas
Eimantas Novikas, literatūrologė Solveiga Daugirdaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovė Marija Mažulė,
leidyklos „Kitos knygos“
atstovė Eglė Vėbraitė, Čedasų krašto atstovai, svečiai.
Romano „Šaltienos bistro“ ištrauką susirinkusiems
skaitė Rokiškio J. Keliuočio
viešosios bibliotekos parodų
kuratorė Agnė Aržuolaitė.
Laukia daugiau
Šventės metu premiją
laureatei I. Dumbrytei įteikė
Rokiškio krašto garbės pilietis, prozininko L. Dovydėno
sūnus Jonas Dovydėnas.
„Man didelis smagumas
įteikti premiją, bet ne toks
didelis, kaip skaityti „Šaltienos bistro“. Noriu pasakyti,
kad laukiu daugiau šaltienos“, – teikdamas premiją
šmaikštavo J. Dovydėnas.
Pripažinta dukart
L. Dovydėno premijos
vertinimo komisijos narė,
literatūrologė S. Daugirdaitė
savo ir komisijos vardu taip
pat sveikino naująją laureatę
I. Dumbrytę.
„Šį pavasarį bent du kar-

tus dalyvavau darbe komisijų, kur buvo svarstomi premijų laureatai. Pirmoji buvo
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už
kūrybiškiausią pernai metų
knygą. Atsitiktinumo ar ne
dėka, bet tai buvo I. Dumbrystės „Šaltienos bistro“.
Antrą kartą turėjau laimę
dalyvauti jau L. Dovydėno
literatūrinės premijos komisijos darbe ir vėl laimėjo
„Šaltienos bistro“, – sakė S.
Daugirdaitė.
Visų geriausia
Pasak
literatūrologės,
pirmoji premija teikiama už
apskritai įdomiausią praėjusių metų kūrybą, o antroji
– už geriausią romaną, tad
pagrįstai galima sakyti, kad
„Šaltienos bistro“ gali būti
vadinama geriausia visų
žanrų 2021 metų lietuvių literatūros knyga.
„Kuo ji žavi bei paperka
ir snobiškus literatūrologus
ir tikiu, kad bus skaitoma
visų skaitytojų. Visi kas susiduria su skaitymu žino,
jog literatūrologų ir skaitytojų nuomonės išsiskiria,
ir tik kai kuriais laimingais
atvejais jos sutampa. Supratau, kas labiausiai mane
toje knygoje žavi, ogi tai,
kad skaitant nejusti rašytojo prakaito kvapo. Atrodo,
kad knyga parašyta labai
lengvai, tiesiog su džiaugsmu ar su pasiutimu, įniršiu,
taškantis šaltienos purslais.
Tobulai sukurti lengvo rašymo iliuziją jau yra talento
ženklas“, – kalbėjo S. Daugirdaitė.
Papildė lobyną
Rokiškio rajono meras

R. Godeliauskas, sveikinęs
I. Dumbrytę, pasidžiaugė,
jog ši garbinga literatūrinė
premija yra teikiama mūsų
mieste ir padėkojo mecenatui J. Dovydėnui už dėmesį
Rokiškio kraštui ir Lietuvai.
„Dažnai sakoma, kad kūryba yra dovana. Manau, jog
ta dovana yra duota daugeliui, tačiau toli gražu mažai
žmonių sugeba ja pasidalinti
su kitais žmonėmis. Jums,
Ieva, tai pavyko. Sveikinu
jus ir drąsiai galiu sakyti,
kad papildėte lietuvių literatūros lobyną“, – kalbėjo R.
Godeliauskas.
Linki sėkmės
Išeivijos rašytojo L. Dovydėno gimtojo Čedasų
krašto atstovė, bibliotekininkė Dalia Kumpauskienė
teigė, kad didžiuojasi esanti
šio krašto atstovė.
„Džiaugiuosi, kad gyvenu ten, kur gyveno žinomas
rašytojas. Esu dėkinga jo sūnui, nepailstančiam vis aplankyti mūsų. Autorei linkiu
sėkmės. Jos dėka mūsų skaitytojai turės naują knygą“, –
sakė D. Kumpauskienė.
Daug emocijų
Nuskambėjus sveikinimams padėkos žodį tarė ir
pati L. Dovydėno premijos
laureatė I. Dumbrytė, pripažinusi, kad ją užklupo lavina
emocijų.
„Žiauriai daug emocijų. Dabar jaučiu labai daug
įvairių jausmų, daug garbės
sveikinimų, bet nesu tikra
ar aš galiu tiek išverti. Šiaip
labai keista, tiek rašai, tiek
įdedi vilčių, minčių, idėjų,
daug išgyveni dramos, o išeina mažytė, plonytė knyge-
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lė. Kaip sakė L. Dovydėnas,
rašymas yra liga ir aš žengiu
pirmuosius žingsnius tame
keistame literatūros pasaulyje. Praėjo metai, kai išleido
mano knygą ir L. Dovydėno
premija man buvo suvokimas, kad šitas pasaulis gali
būti visai kitoks, ne toks,
kokį aš jį įsivaizdavau. Man
ši premija yra kažkas keistai sakralaus, tarsi atsisuku
į praeitį, o praeitis atsisuka
į mane ir mes vieni kitiems
nusišypsome ir man sako,
kad viskas yra gerai, ne viskas yra taip blogai, kaip aš
galvoju. Tai tarsi kažkoks
susisiekimas su autoritetais,
praeitimi, kuri mane kažkada įkvėpė“, – kalbėjo rašytoja.
Nutūpė paukštukas
Kasmet Čedasų bibliotekoje ant medžio nutūpia
žinomo Rokiškio krašto drožėjo Gintaro Varno sukurtas
paukštelis, ant kurio – tų
metų L. Dovydėno premijos
laureato vardas ir pavardė.
Šiemet šalia kitų įsitaisė
tryliktasis medinis paukštelis, skirtas I. Dumbrytei.
O Čedasų bibliotekos
aukso fondą – lentynėlę,
su visomis mūsų kraštiečio
premijos laureatų knygomis
papildė „Šaltienos bistro“.
2021 metais ją išleido leidykla „Kitos knygos“.
Pretendavo šešiese
Kaip rašoma Lietuvos
rašytojų sąjungos pranešime spaudai: „Rašytojo ir
žurnalisto Liudo Dovydėno
(1906-2000) premija teikiama nuo 2008-ųjų. Jos mecenatas – Jungtinėse Amerikos
Valstijose gyvenantis rašy-

tojo sūnus, fotomenininkas
Jonas Dovydėnas. Premijos
laureatais yra tapę rašytojai
Romualdas Granauskas, Leonardas Gutauskas, Vytautas
Martinkus, Valdas Papievis,
Vladas Kalvaitis, Donaldas
Kajokas, Grigorijus Kanovičius, Kristina Sabaliauskaitė, Birutė Jonuškaitė, Sigitas
Parulskis, Markas Zingeris,
Rugilė Audenienė“.
Šiemet į premiją pretendavo šeši autoriai: Sandra
Bernotaitė su romanu „Akys
chimeros“, Undinė Radzevičiūtė – „Minaretas ir 7“,
Tomas Vaiseta – „Ch.“,
Dainius Vanagas – „Oderis“, Vita Vilimaitė Lefebvre Delattre – „Kvėpuoti
kitais“, Tadas Žvirinskis
– „Manuscriptum discipuli,
arba Studentiška 1990–1991
metų kronika“.
Organizavo biblioteka
Kūrinių vertinimo komisiją sudarė L. Dovydėno
premijos mecenatas Jonas
Dovydėnas, taip pat komisijos pirmininkė – Kristina
Sabaliauskaitė,
Vytautas
Martinkus ir Audrius Ožalas, Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto atstovė – Solveiga Daugirdaitė,
Danielius Mušinskas ir Alvydas Šlepikas iš Lietuvos
rašytojų sąjungos.
Apdovanojimo įteikimo
šventę organizavo Rokiškio
rajono savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji biblioteka.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Dekanas Eimantas Novikas: „Tikėjimas yra asmeninis atsiliepimas į
Dievo kvietimą“
Jeigu žiūrėtume į religijų istoriją Lietuvoje, po
Nepriklausomybės atkūrimo ėmė kurtis nemažai
netradicinių religinių bendruomenių, nors ir pabuvo anksčiau tikėjimą pamiršę katalikai – jie uoliau
ėmė lankytis bažnyčiose ir
nebeslėpti savo tikėjimo
Dievu. Ir dabar daugelis
savivaldybių derina savo
šventes ir svarbius įvykius
su katalikų kunigais, bažnyčia, įtraukdami į juos
aktyvų pilietinį gyvenimą.
Dalis krikščionių vis tik
yra pasirinkę netradicinėmis laikomas religines bendruomenes, kurios iškrinta
iš konteksto ir nesulaukia
tiek valdžios dėmesio bei
pagalbos. Ką mano apie
tikinčiųjų
bendruomenes, kurios sakosi esančios
krikščionimis, paklausėme
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios dekano Eimanto Noviko.
Mūsų žiniomis, Lietuvoje
be katalikų yra krikščioniškomis laikomos tikinčiųjų
bendruomenės:
metodistai, sekmininkai, liuteronai,
Naujųjų apaštalų bažnyčia,

Septintosios dienos adventistų bendruomenė, Jehovos liudytojai, „Tikėjimo
žodis“. Bendruomenių gali
būti ir daugiau. Jose tikinčiųjų skaičius mažesnis. Dalį
jų žmonės vadina sektomis,
kita dalis – seniai pripažintos
valstybės, bet vis tiek likę
kažkur užnugaryje.
Dekanui pamąstymui pateikėme visą šūsnį klausimų:
„Kokias žinote krikščioniškas (ar tokiomis besidedančias) konfesijas Lietuvoje?
Ar tarp jų yra tokių, kurias
laikytumėte žalingomis? Ar
įmanomas katalikų bažnyčios sutarimas su kitų konfesijų tikinčiaisiais, jeigu jie
nesilaiko tam tikrų katalikų
tradicijų, tačiau kartas nuo
karto apsilanko bažnyčioje,
meldžiasi Dievui? Ar teko
susidurti su bandančiais
įpiršti savo tikėjimą krikščioniais (ar neva tokiais)?
Ką manote, ar teisingas kelias yra eiti per namus ir siūlyti tikėjimą per literatūrą,
skaitant Bibliją? Juk sakoma, kad krikščionio tikslas ir
yra eiti nuo durų prie durų,
skelbiant gerąją naujieną...
Kaip yra iš tiesų? Kaip manote, ar yra Lietuvoje religi-

jų, kurias reikėtų uždrausti?
Ar tikinčiajam užtenka vien
tikėti Dievo buvimu, jam
melstis ir kartkartėmis ateiti
į bažnyčią ir jis jau bus geras
krikščionis? O galbūt geram
krikščioniui užtenka gyventi
meile artimui savo ir jis bus
išganytas?“
Sulaukėme tėviško pamokymo apie tai, kaip turėtų
elgtis tikintysis ir kas tai yra
tikėjimas Dievu. Dalinamės
juo:
„Ir dar pasakė „Sek paskui mane“...
Kalbant ir diskutuojant
apie religijas, pirmiausiai
reikia suprasti save kaip asmenį, trokštantį bendrystės
ir bendravimo. Tikėjimas
yra dialogas, atsakymas tam,
kuris į Tave kreipiasi. Dievas
sukūrimo metu užkalbino
žmogų ir sukūrė jį garbingą
ir orų. Man tai yra išeities
taškas, kalbant apie žmones
ir jų tikėjimus.
Manau, kiek žmonių, tiek
gali būti ir įsitikinimų, nes
tikėjimas yra asmeninis atsiliepimas į Dievo kvietimą.
Taigi žmonės bendrauja ir,
jei išlaikoma pagarba ir orumas, viskas tvarkoje. Religinis bendravimas vadinamas

ne, prie „Maxima“ prekybos
centro esančioje aikštelėje,
kur pamatė asmenį, kurio
nepažįsta, bet suprato, kad
būtent jis gali žinoti, kaip
įsigyti taip trokštamos „žolės“. Jis ne tik žinojo, bet ir
pardavė kanapių už 20 eurų
sumą. Šios medžiagos galėjo
būti apie 2 gramus. „Žolė“
buvo suvyniota į foliją. A.
A. sakė, kad kanapes pirko
savo reikmėms ir niekam
parduoti neketino.

nulius. Vyriškis ir toliau policininkams kėlė įtarimą. Jie
patikrino A. A. drabužius,
o po to ėmėsi automobilio
apžiūros. Paieškos davė vaisių – pareigūnai rado folijos
gniužulėlį ant kilimėlio, o
jame - 1,613 g kanapių. A.
A. nebuvo, kur dingti, ir jis
prisipažino, kad šis radinys
yra jo ir pirko „žolę“ savo
reikmėms. Iš Vilniuje nusipirkto kiekio vyras jau buvo
du kartus parūkęs kanapių.

Folijos gniužulėlis su
„žole“ visą laiką
vartaliojosi ant
kilimėlio automobilyje
Nusipirktą folijos ritinėlį
vyras pasidėjo į automobilio
saloną – priešais priekinę keleivio sėdynę ant kilimėlio.
Kol A. A. važinėjo automobiliu, tas folijos gniužulėlis
su „žole“ visą laiką gulėjo
ant kilimėlio, iki pat birželio
7 d. nakties, kai, susitikęs su
draugais, atvažiavo prie tėvų
namo Rokiškyje. Tuomet jis
bandė pasistatyti automobilį
stovėjimo aikštelėje ir prie
jo privažiavo policijos pareigūnų automobilis. Priėję
arčiau, pareigūnai paaiškino,
kad vykdo patikrą dėl alkoholio vartojimo. Alkoholio
kiekio matuoklis parodė

Automobilio apžiūra
davė rezultatų
Kanapes vežiojusį A. A.
stabdė dviejų policininkių
ekipažas. Joms automobilis
pasirodė įtartinas. Patikrinus
girtumą, vairuotojas buvo
blaivus, tačiau pareigūnėms
jis vis tiek pasirodė neramus
- lyg išsigandęs, pasimetęs.
Paklaustas, ar neturi draudžiamų daiktų, A. A. atsakė,
kad neturi, tačiau dar labiau
išsigando. Pareigūnės pajuto
iš automobilio salono sklindantį kvapą, kuris atrodė panašus į kanapių. Tai sukėlė
įtarimų, kad vairuotojas gali
turėti narkotinių medžiagų.
Buvo atlikta asmens dalinė
apžiūra, po to pareigūnės
išnaršė automobilį. Įtarimą kėlė tai, kad dėtuvėje

ekumenizmu, kurį vykdo
religijų vadovai. Maldos namai turi būti visiems atviri
ir, su jais susipažinus, juose galima rasti ir santykį su
Dievu. O tam tikros tradicijos ir papročiai nebūtinai yra
religiniai veiksmai. Santykis
kuriamas tarp žmonių ir pasitaiko aštresnių nuomonių,
bet viso matas yra laisvė,
ir didžiausia Dievo dovana
kiekvienam, ir niekam nevalia jos nepaisyti bei paminti.
Evangelizacija būtų krikščioniškas terminas, skelbiant
gerąją naujieną. Gali būti
ir apsilankymas namuose
ar darbo vietose. Katalikai
stengiasi atsiklausti ar su-

sitarti susitikimą. Daugeliu
atvejų esame kviečiame pasimelsti, palaiminti namus,
pabūti kartu įvairiais gyvenimo atvejais ir tai, manau,
yra tikriausias bendravimas.
Negalima varžyti laisvės, o
valdžios institucijos turi tam
tikrus svertus, kuriais galima
palaikyti tvarką ir užtikrinti žmogaus garbę ir orumą.
Prieš palikdamas mokinius,
Jėzus uždavė klausimą Petrui: „Ar myli mane?“. Petras atsakė: „Taip, Viešpatie,
tu žinai, kad Tave myliu“.
Šiandien, esant karo situacijai Ukrainoje ir kada patiriame asmeninius išgyvenimus,
daugeliui reiktų paklausti,

ar žinau, kad Viešpats mane
myli. Daugelis pamąsto, kur
šiandien Dievas, kur jo veikimas. Atsakyčiau palygindamas įsimylėjusius žmones, kad ir jiems neužtenka
susitikti kartą per metus, jie
trokšta būti kartu visada.
Linkiu visiems būti garbingiems ir oriems bei tą
nuoširdžiai palaikyti ir puoselėti laisvės dvasioje. Bendraukime nuoširdžiai bendruomenėse.“
Ačiū klebonui dekanui už
paskatinimą, toleranciją ir
visų palaikymą tikėjime.
Rita GRIGALIENĖ

tarp vairuotojo ir keleivio
sėdynių buvo šokoladukų
bei popieriukai suktinėms.
Patikrinimo rezultatus jau
minėjome. Vairuotojas labai pasimetė ir prisipažino,
kad vartoja „žolę“ ir folijos
gniužulėlis yra jo.

nenustatyta. Vyras anksčiau
teistas nebuvo.

dydžio bauda, kurią jis turės
sumokėti per 6 mėnesius,
tiksliau, per mėnesį – po 100
eurų. Nesuspėjus sumokėti laiku, į duris gali pradėti
belstis antstoliai.
2022 m. birželio 23 d.
priimtas teismo baudžiamasis įsakymas išsiųstas
nuteistajam. Per 14 dienų
nuo šio dokumento įteikimo nuteistasis turi teisę
pareikšti prašymą surengti
bylos nagrinėjimą teisme
žodžiu, prašyti skirti kitokią
bausmę, tačiau praėjus šiam
laikotarpiui, baudžiamasis
įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.
Rita GRIGALIENĖ

Vilniuje pirkta „žolė“ ne tik nenudžiugino, bet ir brangiai kainavo
Panevėžio
apylinkės
teismo Rokiškio rūmų teisėjas Artūras Dilys birželio
23 d. išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje iš Rokiškio kilęs 35 metų A. A.,
trumpam iš Didžiosios Britanijos grįžęs į Rokiškį pas
tėvus, policijai įkliuvo su
narkotikais – kanapėmis.
Jis buvo kaltinamas, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2
dalyje.

Įsigijo Vilniuje,
Naujininkuose
Byla išnagrinėta, priimant teismo baudžiamąjį
įsakymą. Teismas tenkino
prokuroro prašymą. Išnagrinėjus bylos dokumentus,
paaiškėjo, kad A. A. iš Didžiosios Britanijos atskrido į
Vilnių, kur išsinuomojo automobilį „KIA Motor“. Kaip
vyras papasakojo, jis anksčiau yra gyvenęs Vilniuje,
Naujininkų rajone, todėl nuo
tų laikų žinojo, kur Vilniuje galima įsigyti narkotinių
medžiagų. A. A. pripažino,
kad narkotines medžiagas
vartoja pats - kartais parūko
„žolės“. Šio „gėrio“ jis rado
2022 m. birželio 5 d. apie
12.00 val. Naujininkų rajo-

Anksčiau reikalų su
teisėsauga neturėjo
Už A. A. padarytą baudžiamąjį nusižengimą, kaip
vieną iš alternatyvių bausmių, siūlyta skirti baudą. A.
A. veikoje yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė,
kad jis prisipažino padaręs
nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių
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600 eurų baudą turės
sumokėti per 6 mėnesius
Teismas A. A. pripažino
kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą
Baudžiamojo kodekso 259
straipsnio 2 dalyje ir paskyrė jam 21 MGL (1050 Eur)
baudą, kurią sumažino trečdaliu, kadangi byla išnagrinėta supaprastinto proceso
būdu. Galutinė bausmė – 14
MGL (700 Eur) bauda. Už
tai, kad kurį laiką vyrukas
praleido areštinėje, šis laikas
įskaitytas į bausmės atlikimą. Tai baudą sumažino 100
eurų, tad beliko 600 eurų
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Petras Blaževičius: vartant archyvą, į rankas pateko įdomi nuotrauka
Jau esame įpratę, kad
Rokiškio krašto Garbės pilietis, profesorius, sūrininkas Angelo Frosio garsina
ne tik „Rokiškio sūrį“, bet
ir Rokiškio kraštą Italijoje
ir visame pasaulyje. Rokiškyje jo dėka yra pabuvoję
eilė žinomų Italijos politinių veikėjų. Štai į mano
rankas neseniai pakliuvo
archyvinė 2004 metų nuotrauka, kurioje tuometinis Rokiškio rajono meras
E.Vilimas kartu su Italijos
Respublikos Lodi provincijos prezidentu Lorenzo
Guerini pasirašo Rokiškyje ketinimų bendradarbiauti protokolą. Manau,
kad šiandieniniame Rusijos karo su Ukraina kontekste skaitytojams bus
įdomu sužinoti apie Rokiškyje apsilankiusįjį L.Guerini šį tą daugiau.

Lorenzo Guerini, gimęs
1966 m. Lodyje, Lombardijoje ir baigęs Agostino
Bassi institutą Lodyje bei
politikos mokslus Cattolica universitete Milane yra
vienas iš įtakingų Italijos
valdžios atstovų. 1995 m.,
būdamas 28 metų, jis tapo
jauniausiu Italijos (Lodi)
provincijos prezidentu ir
buvo juo dvi kadencijas,
tapdamas vienu iš labiausiai vertinamų šalies merų.
Nuo 2005 m. dvi kadencijas L.Guerini buvo renkamas Lodi miesto meru, o
2012 metais atsistatydino
iš šių pareigų, kad galėtų
kandidatuoti į Italijos parlamentą. Ėjo vadovaujančias pareigas Demokratų
partijoje, o 2018 metais
buvo paskirtas Italijos gynybos ministru ir šiose
pareigose dirba iki šiol.

Trylikoje miestų veikiantys Inovacijų agentūros įsteigti bendradarbystės centrai „Spiečius“
ir šiemet atveria savo duris visiems, vasaros metu
planuojantiems darbostogas Lietuvoje. Keliaujantys po Lietuvą bei
ieškantys sau patogios
darbo vietos gali atvykti į bet kurį „Spiečių“ ir
naudotis modernia, pilnai įrengta darbo vieta
visiškai nemokamai. Darbo vietą sau ar visai savo
komandai šiemet galima
gauti dar paprasčiau ir
greičiau.

proga susipažinti su regionų verslininkais“, – taip
apie akciją kalba Indrė
Gendroliūtė – Gerulienė,
Inovacijų agentūros Bendrųjų verslo kompetencijų
departamento Regioninės
verslo
transformacijos
skyriaus vadovė.
Apsilankyti ir darbuotis bet kuriame ar keliuose „Spiečiuose“ kviečiami
visi norintys: tiek laisvai
samdomi specialistai, įmonių darbuotojai, norintys
pakeisti aplinką, studentai
ar startuoliai ir nedidelės
komandos, planuojančios
savo komandos susibūrimus ir ieškančios įkvepiančios erdvės darbui.
Gendroliūtė – Gerulienė
pažymi, jog šiemet gauti darbo vietą bus galima
dar greičiau ir paprasčiau
nei pernai: tereikia užpildyti registracijos formą, o
atvykti darbuotis galima
iškart po „Spiečiaus” koordinatoriaus patvirtinimo.
Trylikoje
bendradarbystės centrų „Spiečius”
yra virš 80 darbo vietų,
centruose taip pat įrengtos susitikimų, renginių ar
laisvalaikio erdvės – viskas, ko reikia sklandžiam
ir kokybiškam darbui.
„Spiečių“ tinklas dengia visą šalies teritoriją
– centrai veikia Klaipėdoje, Birštone, Panevėžyje,
Utenoje, Šiauliuose, Kėdainiuose,
Ukmergėje,
Rokiškyje, Alytuje, Marijampolėje,
Tauragėje, Plungėje ir Visagine.
„Spiečiai” veikia įvairiose

Nors Italijos politikai
laikosi gan nuosaikios politikos Rusijos - Ukrainos
karo atžvilgiu, L.Guerini vadovaujama gynybos
ministerija yra aktyvi. Jo
dėka Italija tapo dešimtąja
šalimi pasaulyje, turinčia
kosmoso operacijų komandą, valdančią Italijos karinius palydovus. Būdamas
ministru Guerini turėjo
prižiūrėti NATO pasitraukimą iš Afganistano.
2022 m. vasario 11 d.,
vykstant Rusijos ir Ukrainos krizei, per susitikimą
su Latvijos gynybos ministru Arčiu Pabriku, Guerini
paragino pradėti „konstruktyvų dialogą“ su Rusija, kad sumažintų įtampą.
Vasario 13 d. Italijos vyriausybė paskelbė esanti pasirengusi dislokuoti
1000 karių prie rytinės

NATO sienos. Po Rusijos
įsiveržimo į Ukrainą, Guerini buvo vienas stipriausių karinės pagalbos siuntimo į Ukrainą šalininkų,
tačiau visada pabrėždavo,
kad neskraidymo zona virš
Ukrainos nėra perspekty-

vus pasirinkimas. Ukrainos
žmones jis apibūdino kaip
„didvyrius“ ir pridūrė, kad
Putinas elgiasi kaip „arogantiškas“ lyderis. Matyt,
ne veltui šių metų kovo 19
d. Aleksejus Paramonovas
iš Rusijos užsienio reika-

lų ministerijos užsipuolė
Guerini,
apibūdindamas
jį kaip „karo vanagą“ ir
„antirusiškos kampanijos
įkvėpėją“.
L.Guerini su JAV gynybos sekretoriumi L.Lloydu
Ostinu 2021 m.

metams gauti nemokamą
darbo vietą, bet taip pat
pasinaudoti pilnu „Spiečiaus“ paslaugų paketu.
Nuolatiniams
„Spiečių“
nariams nemokamai prieinamos verslo augimui, plėtrai ir naujų pažinčių mezgimui skirtos paslaugos:
„Spiečiuose“
teikiamos
individualios konsultacijos
verslo pradžios klausimais,
vyksta verslo mentorystės,
akseleravimo programos,
organizuojami renginiai ir
praktinės dirbtuvės, suteikiama visą parą prieinama
darbo vieta.
„Bendradarbystės centrai „Spiečius“ – tai tinklas,

bendruomenė, vienijanti
šalies smulkiuosius verslininkus. Šiuo metu prie
„Spiečiaus“ yra prisijungę
per 250 verslininkų, norinčių mokytis, įgyti praktinių žinių, semtis patirties
iš patyrusių ekspertų ir
augti. Ypač skatiname narių bendrystę – reguliariai
organizuojame tinklaveikos renginius, padedame
verslininkams rasti bendrų
sąlyčio tašų, taip gimsta
ir bendrų naujų projektų.
Nariai mūsų paslaugomis
naudojasi apie vienerius
metus, todėl bendruomenė
nuolat atsinaujina ir auga“,
– pasakoja I. Gendroliūtė –

Gerulienė.
Rezervuoti darbo vietą „Spiečiuje” galima čia:
https://bit.ly/VasaraSpiečiuje
Daugiau informacijos
apie akciją „Vasara Spiečiuje“ čia: https://spiecius.
verslilietuva.lt/paslaugos/#vasara-spieciuje
Norintys
papildyti
„Spiečiaus” bendruomenę,
tą padaryti gali jau dabar,
informacija čia: https://
spiecius.verslilietuva.lt/
„Rokiškio sirena“
inform.

Inovacijų agentūra siūlo darbostogas organizuotis bendradarbystės
centruose „Spiečius“

„Ši „Vasara Spiečiuje“
akcija vyksta jau kelerius
metus, o pernai metais
sulaukė ypač didelio susidomėjimo: po „Spiečius“
keliavo per šimtą vasarotojų – lankėsi tiek pavieniai
asmenys, tiek komandos.
Įprastai „Spiečiai“ yra
atviri tik bendradadarbystės centrų nariams, tačiau
vasaros laikotarpiu, kuomet nemaža dalis narių
atostogauja, galime atverti
duris visiems, norintiems
pakeisti darbo aplinką.
Darbas nuotoliniu būdu
jau tapo įprastas, todėl ir
šiemet tikimės, jog „Spiečiai“ bus ta vieta, kurioje
bursis Lietuvoje darbostogas planuojantys specialistai, startuoliai ir komandos. Ši akcija – ne tik
unikali galimybė kelioms
dienoms ar net visai vasarai gauti darbo vietą visoje Lietuvoje, bet ir puiki

miestų vietose: centrinėse
aikštėse, bulvaruose, šalia
parkų ir ežerų, yra įsikūrę
verslo centruose ir net dvaro komplekso patalpose. Ši
akcija vyks iki rugpjūčio
31 d.
„Spiečius“ – pilnas
komplektas paslaugų
Bendradarbystės centrai
„Spiečius” yra kur kas daugiau nei nemokama darbo
vieta. „Vasara Spiečiuje“
akcijos dalyviai, atitinkantys „Spiečiaus” nariams
keliamus kriterijus, net ir
pasibaigus akcijai, galės ne
tik toliau darbuotis viename iš centrų ir vieneriems
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Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Profesinis orientavimas nuo
bendruomenė susivienijo jėgas
darželio
bendrai strategijai kurti

Planuoti veiklą mokyklas įpareigoja Švietimo
įstatymas, bendrųjų programų
rekomendacijos.
Tačiau tai daugiau nei dokumentai.
Mokyklos bendruomenės
(mokinių, mokytojų, tėvų
bei socialinių partnerių) bendravimas padeda pasirinkti

daugumos geidžiamą ateitį ir
labiau tikėtiną sėkmės kelią,
sutelkti jėgas planuojamas
veiklas įgyvendinti.
Nepaprastai gera buvo
birželio 22 dieną jausti visos
bendruomenės sinergiją planavimo renginyje „Rokiškio
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos strategija 2023-2025
m.m.".

Analizavome 2019-2022
m.m. strategijos įgyvendinimą, generavome veiklų
kryptis, formulavome raktinius žodžius, išgryninome
svarbiausias gimnazijos vertybes gimnazijos strategijai
2023-2025 m.m.
Rokiškio Juozo Tumo
Važganto gimnazijos
inform.

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo „Boružiukų“ grupės ugdytiniams ir
jų mokytojams ši vasara
kitokia. Vaikai netradiciškai leidžia laiką – lankosi
tėvelių darbovietėse, susipažįsta su jų profesijomis,
keliauja.
Tikslas - bendradarbiau-

jant, į ugdymo procesą
įtraukiant tėvelius, skatinti
vaikų domėjimąsi suaugusiųjų veikla, profesijų svarba visuomenei, formuoti
pozityvų ugdytinių požiūrį
įvairioms profesijoms.
Nuolatinė
ankstyvojo
profesinio orientavimo veikla, įspūdžiai, nauja patirtis, kurią patyrė vaikai susitikimų, išvykų, ekskursijų

Įdomi, kupina potyrių Obelių gimnazijos stovykla
,,Obels žiedo kelionė – 17“

Birželio 13–17 ir 21–23
dienomis Obelių gimnazijos moksleiviai dalyvavo 8 dienų trukmės
stovykloje ,,Obels žiedo
kelionė-17”, kurioje 1–4
ir 5–7 klasių mokiniai turiningai su naujais potyriais ir įspūdžiais praleido laisvalaikį.

Stovyklos metu žemesnių klasių mokiniai lankėsi
muziejuose, dalyvavo patyriminiuose, kūrybiniuose
užsiėmimuose, edukacinėse programose Kupiškio,
Utenos ir Rokiškio kraštuose. Vaikai Palėvenės
dominikonų
vienuolyne
susipažino su jo istorija,
svirno virtuvėje kiekvienas dalyvis pasigamino
po riestainį su skirtingais
priedais.
Stovyklautojai
,,Triušiukų slėnyje” Utenos r. pasigrožėjo tauriaisiais elniais, danieliais,
alpakomis, lamomis, kupranugariais, kengūromis,
stručiais, fazanais, stručiais, fazanais ir kitais šio
slėnio gyvūnais. Rokiškio
r. aplankė Salų dvarą, edukacijos metu sužinojo apie
karvučių gamybos istoriją, pasigamino karamelinį
skanėstą, medinius šaukštelius.
Vyresniųjų klasių mokiniai stovyklavo kiek kitaip

– jie laiką leido Rokiškio
rajone esančioje D. Mediko sodyboje. Stovyklautojai dalyvavo komandiniuose žaidimuose, susitiko su
Rokiškio jaunimo centro
darbuotojais, kurie papasakojo apie savanorystę ir
suorganizavo protų mūšį.
Taip pat mokiniai lankėsi
pramogų parke ,,Žuvėdra“
Ignalinos r. Čia išbandė
savo jėgas, nugalėjo aukščio baimę ir įgijo drąsos.
Vandens batutų parkas Zarasuose mokinius nustebino didžiule įvairove batutų, besiskiriančių dydžiais,
formomis. Vaikai išbandė
staigius posūkius, jėgos ir
ištvermės reikalaujančias
kliūtis, reaktyvines skraidykles, ekstremalius šuolius.
Pasibaigus
stovyklai
visiems dar nesinorėjo išsiskirti, vieni vaikai pasakojo, jog stovykla taip patiko, kad čia būtų praleidę
dar dvigubai daugiau laiko,
kiti sakė, kad patiko ne tik
užsiėmimai, bet ir maistas,
o treti trumpai atsakė, kad
stovykloje tiesiog jautėsi
puikiai.
Obelių gimnazijos
inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

metu praturtina vaikų žaidimų veiklas, patikslina ir
plečia supratimą apie profesijas, ir tai, kad bet koks
darbas ar profesinė veikla
yra svarbus, reikalingas ir
reikšmingas žmogaus gyvenime.
Rokiškio lopšeliodarželio „Varpelis“
inform.
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Sergantieji pirmo tipo cukriniu diabetu nuolatinio gliukozės kiekio
stebėjimo sistemas gaus nemokamai
Nuo 2022 m. liepos 1
d. nuolatinio gliukozės
kiekio stebėjimo sistema
Privalomojo
sveikatos
draudimo fondo (PSDF)
lėšomis bus kompensuojama visiems gyventojams,
sergantiems pirmo tipo
cukriniu diabetu. Pacientai, įpratę matuoti gliukozę imant kraują iš piršto ir
pageidaujantys tai daryti
toliau, kaip ir iki šiol gaus
kompensuojamąsias diagnostines juosteles gliukozei nustatyti. Diagnostinių
juostelių kompensavimo
tvarka atnaujinta atsižvelgiant į skirtingų prietaisų
jutiklių
technologinius
ypatumus.
Medicinos priemonės bus
kompensuojamos tik vienam paciento pasirinktam
gliukozės matavimo būdui.
Tai reiškia, kad kai žmogui bus kompensuojamos
nuolatinio gliukozės kiekio
stebėjimo sistemos išlaidos, tai tam pačiam gydymo
laikotarpiui negalės būti iš-

rašomos kompensuojamosios diagnostinės juostelės
gliukozei nustatyti. Taip pat
nuolatinio gliukozės kiekio
stebėjimo sistema negalės
būti išrašoma asmenims,
sergantiems 1 tipo cukriniu
diabetu, kuriems kompensuojamos insulino pompos
su integruotais nuolatinio
gliukozės kiekio matavimo
jutikliais nuomos išlaidos.
Tačiau jeigu pacientui iki
liepos 1 d. buvo išrašytos diagnostinės juostelės, laukti,
kol jos visos bus išnaudotos,
nereikės – kompensuojamą
nuolatinio gliukozės kiekio
stebėjimo sistemą bus galima gauti bet kuriuo metu,
nepriklausomai nuo laikotarpio, iki kada pacientui
turėtų pakakti anksčiau išrašytų diagnostinių juostelių.
Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemą galės
išrašyti gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų
endokrinologas, vidaus ligų
gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas, o
ją įsigyti bus galima vaisti-

nėse.
Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema veikia
greitai ir patogiai. Sistemos
jutiklis nuolat matuoja gliukozės kiekį kraujyje, o siųstuvas siunčia jutiklio informaciją apie gliukozės kiekį
į išmanųjį įrenginį, pvz.,
mobilųjį telefoną.
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos
duomenimis
(VLK), nuolatinio gliukozės
kiekio stebėjimo sistemų
kompensavimui iš PSDF
pirmaisiais metais bus skirta
apie 3 mln. eurų. Per metus pacientams, sergantiems
1-ojo tipo cukriniu diabetu,
gydytojas galės išrašyti vieną iš šių rinkinių:
• iki 36 vienetų jutiklių,
keičiamų kas 10 dienų, ir 4
vienetai siųstuvų, keičiamų
kas 3 mėnesius;
• iki 26 vienetų jutiklių,
keičiamų kas 14 dienų, ir
vienas siųstuvas, keičiamas
kas 12 mėnesių.
1 tipo cukriniu diabetu sergantiesiems, kurie

matuojasi gliukozės kiekį imdami kraują iš piršto
arba kurie gydymui naudoja insulino pompas, kurių skirtingi jutikliai dėl
technologinių ypatumų yra
kalibruojami diagnostinių
juostelių gliukozei nustatyti pagalba skirtingu dažnumu, diagnostinės juostelės
bus kompensuojamos pagal
atnaujintą tvarką. Ji numato skirtingą galimą išrašyti
diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti kiekį, atsižvelgiant į prietaisų jutiklių
kalibravimo dažnumą.
Atnaujinta kompensavimo tvarka 1 tipo cukriniu
diabetu sergantiems asmenims numato, kad diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti skiriamos:
1. vaikams ir asmenims
iki 24 metų, sergantiems
1-ojo tipo cukriniu diabetu,
kurie glikemijos įvertinimui
naudoja tik diagnostines
juosteles gliukozei nustatyti
ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su
integruotais nuolatinio gliu-

kozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba
nuolatinio gliukozės kiekio
stebėjimo sistemos išlaidos
– iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per
metus);
2. asmenims nuo 24
metų, sergantiems 1-ojo
tipo cukriniu diabetu, kurie
glikemijos įvertinimui naudoja tik diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuojamos
insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės
kiekio matavimo jutikliais
nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos – iki
75 juostelių per mėnesį (iki
900 juostelių per metus);
3. asmenims, sergantiems
1-ojo tipo cukriniu diabetu,
kurie glikemijos įvertinimui
naudoja kompensuojamąjį į
insulino pompą integruotą
nuolatinio gliukozės kiekio
matavimo jutiklį, du kartus
per dieną kalibruojamą diagnostinėmis juostelėmis
gliukozei nustatyti – nuo 50

iki 75 juostelių per mėnesį
(iki 750 juostelių per metus);
4. asmenims, sergantiems
1-ojo tipo cukriniu diabetu,
kurie glikemijos įvertinimui
naudoja kompensuojamąjį į
insulino pompą integruotą
nuolatinio gliukozės kiekio
matavimo jutiklį, vieną kartą per dieną kalibruojamą
diagnostinėmis juostelėmis
gliukozei nustatyti – iki 100
juostelių per 3 mėnesius (iki
400 juostelių per metus).
Svarbu atkreipti dėmesį,
kad 3 ir 4 punktuose nurodytas juostelių kiekis skiriamas asmenims nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Sveikatos apsaugos ministerija kviečia pacientus
nedvejoti, kreiptis į savo
šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą ir pasinaudoti
valstybės teikiama pagalba,
ligą kontroliuojant inovatyviomis priemonėms, efektyviau bei patogiau.
LR sveikatos apsaugos
ministerijos inform.

nesikeičia: jai įkurti ir toliau
bus būtina turėti ne mažiau
kaip 2 tūkst. steigėjų, tai bus
viešasis juridinis asmuo.
Tuo metu politiniams komitetams viešojo juridinio
asmens statusas yra naujovė. Iki šiol rinkimų komitetus registravo Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK)
atskiriems rinkimams ir formaliai rinkimų kampanijos
pabaiga buvo jų veiklos pabaiga.
Kaip ir šiuo metu, politiniai komitetai galės dalyvauti savivaldos ir Europos
Parlamento (EP) rinkimuose. Politiniam komitetui,

kuris dalyvaus rinkimuose į
EP, įsteigti reikės ne mažiau
kaip 1 tūkst. steigėjų, o savivaldos rinkimams reikės,
kad jį steigtų mažiausiai 0,1
proc. tos savivaldybės gyventojų.
Dar viena naujovė yra ta,
kad partijoms bus leidžiama
steigti analitinius centrus,
jie galės gauti finansavimą
iš fondų, tik VRK su kitomis institucijomis turės patikrinti jų patikimumą.
Analitinis centras apibrėžiamas kaip pelno nesiekiantis ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio steigėjas

yra politinė partija ir kurio
tikslas – vykdyti analitinę,
tiriamąją, šviečiamąją veiklą.
Politinių partijų finansavimo tvarka nesikeičia,
numatant, kad biudžeto
dotacijų sulauks partijos,
per praėjusius Seimo, savivaldybių tarybų ir Europos
Parlamento rinkimus gavusios ne mažiau kaip 2 proc.
balsų.
Svarstant projektą Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komitete iš jo dėl galimos prieštaros Konstitucijai buvo išbraukta galiojanti nuostata,
pagal kurią dotaciją gauna

ir partijos, nedalyvavusios
rinkimuose, bet sukūrusios
parlamentinę frakciją.
Kilus grėsmei prarasti dotaciją, šių metų sausį
įsteigtos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“
prašymu per priėmimą padaryta pertrauka, kad būtų
apsvarstyti nauji siūlymai.
Demokratai pasiūlė, kad
valstybės dotacijos naujoms
rinkimuose
nedalyvavusioms partijoms turėtų būti
skiriamos iki 2025 metų, ir
Teisės ir teisėtvarkos komitetas tam pritarė. Demokratai argumentuoja, kad jų
partija kūrėsi pagal dabar-

tinį teisinį reguliavimą, kai
dotacija mokama, ir turi būti
laikomasi teisėtų lūkesčių
principo.
Siūloma nustatyti, kad
teisė į šiuos asignavimus
būtų garantuojama iki pirmų
po šio įstatymo įsigaliojimo
vyksiančių eilinių Seimo
rinkimų rezultatų oficialaus
paskelbimo dienos, bet ne
ilgiau kaip iki 2025 metų
sausio 1 dienos.
Numatyta, kad pats įstatymas įsigalios nuo šių metų
rugsėjo 1 dienos.
BNS inform.

atsakingos eurokomisarės
Stela Kiriakides (Stella Kyriakides) pranešime.
EK siekia, kad iki 2040
metų tabako gaminių vartojimas bloke sumažėtų iki
mažiau nei 5 proc. gyventojų.
„Veipinimo“
produktai gali būti įvairių skonių,
įskaitant kramtomosios gumos, šokolado ir cukraus
vatos skonius, o tai, kritikų
teigimu, padeda pritraukti
jaunesnius vartotojus.
Šių produktų gynėjai teigia, kad garinimo produktai
gali padėti mesti rūkyti.

Neseniai paskelbtoje EK
ataskaitoje atkreiptas dėmesį į modernių rūkymo prietaisų pardavimų augimą ES.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad konservatyviais
skaičiavimais 2020 metais
mažmeninės prekybos garinimo prietaisais dalis ES
sudarė 3,33 proc. visų tabako gaminių.
Pasiūlymą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas tik aromatizuotiems
garinimo produktams, dabar peržiūrės 27 ES šalių
vyriausybės ir Europos
Parlamentas, o jei nebus

sulaukta prieštaravimų, jis
įsigalios.
JAV teismas penktadienį
sustabdė sveikatos priežiūros institucijos sprendimą
uždrausti pramonės milžinės „Juul Labs“ garinimo
įrenginius saugumo sumetimais.
2020 metų sausį JAV reguliavimo institucijos paskelbė prekybą elektroninėmis cigaretėmis su kitokiais
skoniais nei tabako ar mentolio neteisėta, nebent vyriausybė specialiu nutarimu
leistų tokią prekybą.
BNS inform.

Seimas balsuos dėl naujo Politinių organizacijų įstatymo: griežtėja
tvarka komitetams
Seimas ketvirtadienį planuoja balsuoti dėl naujo Politinių organizacijų įstatymo
priėmimo, jame nustatoma
griežtesnė komitetų steigimo tvarka, partijoms leisti
kurti analitinius centrus.
Šis projektas svarstytas
kartu su Seimo praėjusią
savaitę priimtu Rinkimų kodeksu, bet Demokratų frakcijos siūlymu priėmimas atidėtas ieškant sprendimo dėl
dotacijų po rinkimų įsteigtoms, tačiau Seime frakciją
turinčioms partijoms.
Partijų steigimo tvarka
su nauju įstatymu iš esmės

ES siūlo uždrausti aromatizuotų garinamų tabako produktų vartojimą
Europos Komisija (EK)
trečiadienį pasiūlė Europoje uždrausti aromatizuotų garinamų tabako
produktų vartojimą, nerimaudama dėl didėjančio
jų populiarumo ir poveikio žmonių sveikatai.

„Atsižvelgdami į tai, jog
devynis iš 10 plaučių vėžio
atvejų sukelia tabakas, siekiame, kad rūkymas būtų
kuo nepatrauklesnis ir taip
apsaugotume savo piliečių sveikatą bei išgelbėtume gyvybes“, – sakoma už
sveikatą ir maisto saugą

Nepriklausomas rajono laikraštis
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Ką veikti Rokiškyje liepą?
LIEPOS 1 D.
ROKIŠKIO KLASIKINĖS
MUZIKOS FESTIVALIS XV
15:00 Rūta Šipalytė PATIRČIŲ SALOS (Rokiškio krašto
muziejus)
17:30 Vaidos Matiukaitės
juvelyrikos darbų parodos atidarymas (Rokiškio krašto muziejus)
18:30 Keliaujanti opera
TARNAITĖ PONIA (Rokiškio krašto muziejus)
16:00 CBet Juodupė 2022
19:00 Užburianti kanklių
ir gitarų muzika (Ilzenbergo
dvaras)
LIEPOS 2 D.
11:00 Savaitgalis dvare
SUŽINOK, IŠBANDYK, PATIRK (Rokiškio krašto muziejus)
13:00 ELŽBIETINĖ Panemunėlyje
16:00 Rokiškio krašto bendruomenių šventė ir bendrystės korio lipdymas TIK KARTU MES SĖKMINGI 2022
(Panemunėlio gel. st., Kamajų
g. 11)
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 3 D.
10:00 Dienos stovykla moterims (Levandų Vanagynė)
XXIII TARPTAUTINIS
VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS
14:00 Sakralinės muzikos
koncertas TIKIU (Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčia)
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 4 D.
10:00-17:30 Edukacinė dienos stovykla MANO KRAŠTAS TAVO (Rokiškio kultūros

centras)
LIEPOS 6 D.
17:00 Teatralizuota ekskursija SOFIJA IR IMPERATORIUS Informacija / Registracija tel. 8 610 29477
19:00 Liepos 6-oji – VALSTYBĖS DIENA (Rokiškio
krašto muziejaus erdvės)
LIEPOS 7 D.
19:00 Spektaklis PABEZDĖK PA JAZMINAIS (Salų
dvaro kultūros ir laisvalaikio
rezidencija)
LIEPOS 9 D.
9:00 TOP SPORT Lietuvos
paplūdimio tinklinio čempionatas | I ETAPAS, Rokiškis
(Velykalnis)
10:00 Levandų žydėjimo
renginys (Levandų sodyba,
Štaronių kaimas)
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 10 D.
9:00 TOP SPORT Lietuvos
paplūdimio tinklinio čempionatas | I ETAPAS, Rokiškis
(Velykalnis)
ROKIŠKIO KLASIKINĖS
MUZIKOS FESTIVALIS XV
16:00 Styginių kvartetas
“IPA” ARTŠOKAS (Rokiškio
krašto muziejus)
15:00 Putų šou (Salų dvaro

kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 12 D.
ROKIŠKIO KLASIKINĖS
MUZIKOS FESTIVALIS XV
17:00 Susitikimas su kunigu, rašytoju Algirdu Toliatu
LITERATŪRINĖ POPIETĖ
(Juozo Keliuočio viešoji biblioteka)
LIEPOS 16 D.
11:00 RC open race ”L&I
taurė 2022” (Miegonys)
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 17 D.
ROKIŠKIO KLASIKINĖS
MUZIKOS FESTIVALIS XV
16:00 Nebylaus kino vakaras MANO MOČIUTĖ (Rokiškio krašto muziejus)
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 20 D.
ROKIŠKIO KLASIKINĖS
MUZIKOS FESTIVALIS XV
17:30 Koncertas vaikams
ŽVĖRIŲ
KARNAVALAS
(Rokiškio krašto muziejus)
18:30 Kamerinės muzikos
vakaras ANIMALI PARLANTI (Rokiškio krašto muziejus)
14:00 Rengiu pranešimą
spaudai: kaip atkreipti žinias-

klaidos dėmesį? (internetinis
renginys)
LIEPOS 22 D.
ROKIŠKIO KLASIKINĖS
MUZIKOS FESTIVALIS XV
20:30 Pragiedrėjusi naktis
(Rokiškio krašto muziejus)
LIEPOS 23 D.
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 24 D.
ROKIŠKIO KLASIKINĖS
MUZIKOS FESTIVALIS XV
16:00 Koncertas skirtas
išreikšti palaikymą Ukrainai
ir jos žmonių laisvei POST
SCRIPTUM (Rokiškio Šv.
Mato bažnyčia)
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
LIEPOS 30 D.
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
18:00 Ingos Jankauskaitės
koncertas (Ilzenbergo dvaras)
LIEPOS 31 D.
15:00 Putų šou (Salų dvaro
kultūros ir laisvalaikio rezidencija)
Rokiškio TIC inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Infliacija mažins vartojimą,
o tai pajus ir verslas
20 proc. ribą Lietuvoje
peržengusi infliacija dar
labiau sumažins vartojimą, o tai pajus ir verslas, sako Lietuvos verslo
konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas
Marius Dubnikovas.
„Mes jau buvome įėję į
tą 20 procentų ribą, to buvo
galima tikėtis, o dabar perlaužta svarbi psichologinė
riba, nes žmonės mėgsta
apvalius skaičius ir jeigu
kas nors dar nejuto tų kainų pokyčių, tai dabar jie

yra akivaizdūs“, – BNS
trečiadienį sakė M. Dubnikovas.
„Tokie skaičiai sukelia
abejones – ką vartoti, kodėl vartoti, pirkti ar nepirkti. Tokia infliacija reiškia,
kad antroje metų pusėje
matysime mažėjančius pardavimus, o verslas tikrai
tai pajus“, – pridūrė jis.
Metinė infliacija Lietuvoje birželį, išankstiniais
vertinimais, buvo 20,5
proc., pranešė Statistikos
departamentas.
BNS inform.

ANTRADIENIS 07.05

PIRMADIENIS 07.04

SEKMADIENIS 07.03

ŠEŠTADIENIS 07.02
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06:00 Himnas
06:02 Gyventi kaime gera
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:50 Metų laikų kaita
12:40 Gyvenimas tarp
beždžionių
13:35 Komisaras
Montalbanas. Popierinis
mėnulis
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Euromaxx

06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias
draugas
12:00 Euromaxx
12:30 Didieji Žemaičių
Kalvarijos atlaidai
14:20 Mongolija.
Kraštutinumų šalis
15:15 Kelionių atvirukai

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Slėpynės
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19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Būk savimi
00:10 Greiti ir įsiutę 5
02:15 Tunelis į Australiją
03:45 Mokslo ekspresas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Montalbanas.
Popierinis mėnulis

10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę
11:30 Pragariškas Arabijos
dykumos karštis
12:40 Gyvūnų mažyliai
13:50 Karatė berniukas
16:30 Užsispyrėlės sutramdymas
18:30 TV3 žinios
19:30 Žmogus-voras 2
22:05 Paslėptas gyvenimas
01:50 Riba
04:00 10,5 balo

kukulių kruša
11:25 Keitė ir Leopoldas
13:50 Pašokime
16:00 Indiana Džounsas ir
paskutinis Kryžiaus žygis
18:30 Žinios
19:30 Emodži filmas
21:10 Nebrendylos 2
23:10 Diktatorius
00:45 Kraujo tėvas

05:05 Elementaru
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias

Lnk

06:00 Besišypsantis dramblys
07:00 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
08:00 Varom!
08:30 Pričiupom!
09:30 Susipažinkite - supervoverės
10:45 Rojaus sodai. Pietų Azija
12:00 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Dainuojančių mėsininkų
klubas
23:15 Pakvaišusios namų
šeimininkės dienoraštis
00:50 Būk savimi
02:35 Metų laikų kaita
03:30 Gyvenimas tarp beždžionių
04:25 Mongolija. Kraštutinumų
šalis
05:15 Istorijos detektyvai

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Princesė undinėlė ir piratai
10:35 Neįtikėtina jaunojo išradėjo
kelionė
12:40 24 valandos Žemėje
13:45 Tikroji Koko Niujorke
15:20 Ana ir karalius
18:30 TV3 žinio
19:30 Metam monetą
21:00 Mergina traukiny
23:15 Žavesys

Tv3

Tv3
06:00 Monstrų viešbutis
22:00 Kai nusėda dulkės
23:00 Grančesteris
23:50 Hadsonas ir Reksas
00:30 Mes iš Ukrainos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

06:35 Neramūs ir triukšmingi
07:05 Bunikula
07:35 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:35 Tomo ir Džerio šou
09:05 Beprotiškos melodijos
09:35 Debesuota, numatoma mėsos

Lnk
06:25 Neramūs ir triukšmingi
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionato atrankos rungtynės
Lietuva – Čekija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Fenikso skrydis
00:55 Naktinė pamaina
01:55 Elementaru
02:55 X mutantai
03:50 Naktinė pamaina
04:50 Tobula kopija

Tv3
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Maisto kelias
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

Lnk

22:50 Grančesteris
23:40 Hadsonas ir Reksas
00:30 Gyventi kaime gera
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
04:30 Gamtininko užrašai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai. Eglė Ridikaitė
05:15 Ponių rojus

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tunelis
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Diena po rytojaus
01:00 Naktinė pamaina
02:00 Elementaru
03:00 X mutantai
04:00 Naktinė pamaina
05:00 Tobula kopija

Tv3
05:15 Tobula kopija
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Maisto kelias

06:05 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės

Lnk
06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai

Btv

08:55 Beprotiškos melodijos
09:20 Skūbis Dū
11:05 Pelenės istorija
13:00 Trumano šou
15:00 Paskutinis uošvių
išbandymas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras 2
22:15 Robotas policininkas
00:30 Nebrendylos 2
Btv
06:00 Rojaus sodai
07:00 Lietuvos galiūnų komandinis
čempionatas
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Pasaulio komandinė
taurė 2021
10:05 Pričiupom!
10:35 Kinijos gulbių ežeras
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Blondinė ieško vyro
00:40 Mirtinas ginklas
01:40 Robotas policininkas
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:20 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Pabėgimo planas
00:50 Mirtinas ginklas
01:50 Blondinė ieško vyro
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB

13:05 Paranormalūs reiškiniai
14:10 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
15:10 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos
šou
22:00 Aš esu legenda
23:55 Amerikietiškos imtynės
01:55 Ypatinga užduotis
Lrytas
06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Vyrų šešėlyje
08.30 Pokalbiai prie jūros
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Misija - vasara
11.30 Išpažintis su Marija
11:50 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:55 Paranormalūs reiškiniai.
Užfiksuota vaizdo kamera
14:00 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
15:00 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Angelų medžioklė
00:15 Gyvi numirėliai
01:20 Aš esu legenda
Lrytas
06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Grilio skanėstai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom
21:00 Eliziejus
23:05 Greitojo reagavimo būrys
00:55 Gyvi numirėliai
01:55 Angelų medžioklė
03:20 Akloji zona
Lrytas
05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misija - vasara
07.00 Išpažintis su Marija
07.30 Aiškiaregė
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Neramumai Bronkse
22:45 Eliziejus
00:45 Strėlė
01:40 Akloji zona
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys LT
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
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12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai
17.00 Grilio skanėstai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Mano karas. Afganistanas
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai
04.00 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
11.30 Grilio skanėstai
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos
stichijos
17.30 Misija - vasara
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 24/7
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Vantos lapas
03.00 Triguba apsauga
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02 45 Mokslo ritmu
03.00 Triguba apsauga
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

DOVANOJA

PERKA

PAŽINTYS
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• Dovanoju 3 mėn. Bavarų
veislės šuniukus .
Tel. 8 648 62 101. Rokiškis
• Įvairaus dydžio langų
stiklus ir namo langus,
balkono rėmus su
stiklais.&nbsp; Ilgas medines
kopėčias. Nedidelį kiekį
karabito . Tel. 8 679 95 305.
Rokiškis
• Atiduodu nusipjauti kasmet
šienaujamą pievą netoli
Rokiškio, 5,5 ha .
Tel. 8 614 33 098. Rokiškis
• Dovanoju 6-7 traktorines
priekabas pjuvenų. Pasikrauti
ir išsivežti patiems.
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Dovanoju šakas. Išsivežti
patiems. Rokiškio mieste .
Tel. 8 677 12 829. Rokiškis
• Siūlau neatlygintinai, iš
sklypo pasirinkti įvairioms
reikmėms krapų .
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dovanoju kompiuterio stalą
ir monitorių .
Tel. 8 620 57 643. Rokiškis
• Dovanoju sekciją. Išsivežti
patiems . Tel. 8 621 52 675.
Rokiškis
• Dovanoju kalytę apie 2-3
m. amžiaus. Šeimininkas
nebegyvena, nėra kam
prižiūrėti. Reikia paimti kuo
greičiau . Tel. 8 648 34 530.
Rokiškis
• Dovanoju įvairią dėvėtą
švarią patalynę: pagalves,
apklotus, užvalkalus ir kt. .
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
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KITA

• Verpimo ratelį su siūlų
vyniotuvu . Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą .
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo
dėžę 50x50x26 cm . Kaina
12 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Du trifazius elektros
kirtiklius 100 ir 250 A .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16.
Ilgis 4 m . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens
siurblinės valdymo skydą 380
V iki 16 A . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpinės reles 24 ir 230 V .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius
230/24 V – 0,05 KVA ir
230/24 V – 0,1 KVA .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programinės laiko rėles
BЛ – 34У4, BC–10–33 230
V, 50 Hz . Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Naudotus magnetinius
paleidėjus PME-211 380/230
V, 25 A, PME-121 .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Trifazį el. automatą: AE
tipo 63 A . Kaina 6 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sudžiovintą šieną. Išsivežti
patiems . Tel. 8 624 71 884.
Rokiškis
• Lauko šviestuvą . Kaina
12 Eur. Tel. 8 686 97 344.
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.
Kaina 0,50 Eur/vnt.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują automobilinį
kompresorių . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos
atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Juodo marmuro antkapio
elementus 0,50x1 m. Obeliai.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Kokybiški be žievės ir
kitų priemaišų medienos
pjuvenų briketus RUF.
Viename padėkle supakuota
960 kg. Kaina 1 padėklo 380
Eur. tame tarpe 9% PVM.
Atsiėmimas Miškininkų
10, Rokiškis. Už papildomą
mokestį galime pristatyti
iki pirkėjo sandėlio . Kaina
380 Eur. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis

NUOMA

• Šeima su dviem vaikais
ieško išsinuomoti 2-3
kambarių butą ar dalį namo
Rokiškio mieste. Siūlyti
įvairius variantus .
Tel. 8 678 26 412. Rokiškis
• Tvarkingas vyras ieško
1 kambario buto Rokiškio
mieste ar Obeliuose ilgalaikei
nuomai nuo liepos 12 d. su
buitine technika ir baldais iki
150 Eur . Tel. 8 646 51 495.
Rokiškis
• Nuomoju renginių palapinę
6x12 m (72 kv. m). Ne miesto
ribose pagal susitarimą .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 620 36 503. Rokiškis
• Ieškomas nuomai butas ar
namas. Nebūtinai metams,
gali būti nuomojama ir
trumpesniam laikui. Būčiau
viena. Su depozitu prašau
nesiūlyti, galiu į priekį už
nuomą sumokėti iškarto
už 2 mėn., ir taip kas mėn.
susimokėčiau už du mėn.
kaskart. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) medienos
džiovyklos operatorė (-ius).
Darbo vieta - Panemunėlio
gelež. stotis, Rokiškio r.
Darbas pamaininis. Darbo
užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 830 Eur iki 900
Eur. Tel. nr. 861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) padėklų
surinkėja (-s). Darbo vieta
- Panemunėlio gelež. stotis,
Rokiškio r. Darbas nuo 8.00 17.00 val. Darbo užmokestis
– neatskaičius mokesčių nuo
850 Eur iki 1000 Eur. Tel. nr.
861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) krautuvo
vairuotoja (-s). Darbo
vieta - Panemunėlio gelež.
stotis., Rokiškio r. Darbas
pamaininis. Darbo užmokestis
– neatskaičius mokesčių nuo
1050 Eur iki 1225 Eur.
Tel. nr. 861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ūkininko ūkis
ieško traktorininko mechanizatoriaus. Darbas su
vakarietiška technika .
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio
darbuotojo statybose. Visa
informacija dėl darbo sąlygų
ir užmokesčio suteikiama
telefonu. Tik skambučiai .
Tel. 8 601 50 703. Rokiškis
• Ieškomi pjūklininkai darbui
miške. Dėl informacijos
kreiptis telefonu .
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Ieškomi statybininkai
vidaus ir lauko darbams.
Pagalbinis darbuotojas su
vairuotojo pažymėjimu.
Atlyginimas aptariamas
pokalbio metu . Kaina 1400
Eur. Tel. 8 603 64 685.

Rokiškis
• Ieškomi plataus
profilio statybininkai. Be
komandiruočių . Kaina
1400 Eur. Tel. 8 656 44 449.
Rokiškis
• Ieškome vairuotojo
vežti prekes į Latviją.
Reikalavimai: B kategorijos
teisės, rusų ar latvių kalba,
mokėti naudotis išmaniuoju
telefonu. Atlyginimas
sutartinis . Tel. 8 626 49 347.
Rokiškis
• Automobilių servisas ieško
kėbulų paruošėjo. Kaina
800 Eur. Tel. 8 622 06 975.
Rokiškis
• Siūlome darbą statybose.
Gipso sukimas, plytelių
klijavimas ir kita. Atlyginimas
aptariamas pokalbio metu .
Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
• Reikalingi dažytojai,
gipso montuotojai, plytelių
klijuotojai, pagalbiniai
darbuotojai . Tel. 8 646 04
035. Rokiškis
• Ieškau žmonių, gali būti
šeima norinti gyventi kaime ir
prižiūrėti namus .
Tel. 8 606 86 828. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Galiu
prižiūrėti senyvo amžius
žmogų arba vaikus. Turiu
patirties. Galiu dirbti ir
išeiginėmis.
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo.
Galiu vaikus prižiūrėti
švenčių metu, savaitgaliais.
Galima pas mane namie
Obeliuose, turime didelę
žaidimų aikštelė, vaikiškus
elektromobilius .
Tel. 8 621 27 703. Rokiškis
• 2 vyrai ieško darbo. Galime
dirbti ir savaitgalį.
Tel. 8 692 39 074. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti
žolę trimeriu .
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais.
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo
. Tel. 8 694 18 278. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo
vasarai. Tinka trumpalaikis ir
ilgalaikis . Tel. 8 624 24 736.
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Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu
prižiūrėti ligonį ar senyvo
amžiaus žmogų Rokiškyje .
Tel. 8 635 49 070. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu
TR1 TR2 SZ kategorijos
pažymėjimus. Turiu daug
metų patirties pas ūkininką.
Esu be žalingų įpročių.
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Moteris turinti aukštąjį
išsilavinimą ieško darbo
Rokiškyje. Tel. 8 615 92 745.
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu
prižiūrėti senyvo amžiaus
žmogų. Turiu patirties.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

2022-07-01

• Sandėliavimo patalpos nuo
100 iki 200 kv. m .
Tel. 8 639 86 898. Rokiškis
• Norite gyventi žalumos
apsuptoje aplinkoje, tačiau
netoli Rokiškio? Kviečiame
įsigyti namą su pagalbiniais
pastatais, taisyklingo
stačiakampio formos, 15 a
sklype Kavoliškyje, Sodo
gatvėje. Trifazė elektra,
vandentiekis, kanalizacija,
asfaltas . Kaina 33000 Eur.
Tel. 8 617 21 344. Rokiškis
• Namą Antanašės k.
Medinis, apmūrytas, todėl
žiemą šiltas. Nauji radiatoriai,
sertifikuoti valymo įrenginiai.
Yra pirtelė, šalia namo
parkas, netoliese žuvingas
Našio ežeras. Namas šildomas
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kietu kuru. Vanduo iš vietinio
šulinio . Kaina 53000 Eur.
Tel. 8 682 30 326. Rokiškis
• Namą Pandėlyje,
Puodžialaukės g. Gera vieta,
vandentiekis. Reikalingas
remontas . Kaina 7000 Eur.
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškio
sen., Miliūnų km. Kaina
20000 Eur. Tel. 8 601 52 157.
Rokiškis
• 2 aukštų namą (2 atskirų
butų). Gerai įrengtas. 2
virtuvės, 2 tualetai. 202 kv.
m, miesto vandentiekis,
kanalizacija. Galimybė pirkti
pusė namo (vieną aukštą).
Galimas keitimas . Kaina
130000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 1 kambario 30 kv. m butą
renovuotame name Taikos g.
13. Pirmas aukštas. Balkonas,
rūsys, be remonto. Renovacija
mokama . Kaina 29000 Eur.
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• 1 kambario 36,62 kv. m
butą Algirdo g. 8. Pirmas
auštas iš penkių. Su balkonu
6 kv. m. Remontuotas, nauja
elektros instaliacija. Nemažas
rūsys 4,93 kv. m . Kaina
40000 Eur. Tel. 8 676 94 800.
Rokiškis
• 6 a sodą su nameliu vagonėliu. Yra nedidelis

prūdas, kurį galima praplėsti.
Į namuką atvesta elektra.
Sodas yra prie kelio link
Subatės. Dėl detalesnės
informacijos ir kainos
skambinti telefonu .
Tel. 8 629 53 892. Rokiškis
• 2 kambarių butą Skemų
kaime su patogumais.
Plastikiniai langai, nauji
radiatoriai, stiklintas
balkonas. Paliekama dalis
baldų. Priklauso rūsys,
ūkinis pastatas, garažas,
pavėsinė ir šiltnamis. Daugiau
informacijos telefonu .
Tel. 8 654 53 459. Rokiškis
• 2 kambarių butą su
patogumais. Yra žemės.
Centralinis .
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
• Šviesų šiltą 4 kambarių
87 kv. m butą su baldais
Juodupėje. 2 aukštas. Yra
židinys, pakeisti radiatoriai,
įstiklintas balkonas, priklauso
rūsys (14 kv. m). Autonominis
šildymas kietu kuru. Name
8 butai, draugiški kaimynai,
erdvus ir saugus kiemas .
Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 656 62 269. Rokiškis
• Namą Antanašės
gyvenvietėje. Kraštinis, yra
0,9 ha žemės . Kaina 30000
Eur. Tel. 8 686 29 333.
Rokiškis
• 0,145 ha (14,5 a) namų
valdos žemės sklypą Rokiškio
mieste, Pievų g. Puiki vieta
namo statybai. Sklypas yra
patogioje, ramioje vietoje,
netoli Tyzenhauzų alėjos ir
Rokiškio dvaro. Labai geras,
asfaltuotas privažiavimas .
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties
sklypą su statiniais
nusigriovimui Utenos raj.,
Karkažiškių k . Kaina 6000
Eur. Tel. 8 686 48 533. Utena
• Respublikos g. dalį namo
su 24 a žemės prie namo .

Tel. 8 614 27 563. Rokiškis
• Mišką išsikirtimui. Yra
leidimai plynam kirtimui 1,0
ir 0,6 ha . Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Šviesų ekonomišką 2
kambarių butą Laisvės g.
Bute atliktas kapitalinis
remontas. Namas mūrinis.
Butas ne kampinis, trečias
aukštas. Su baldais (be baldų
kaina derinama). Kaina
55000 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-25 be kabinos. DAF
10 t priekabą. Diskines
šienapjoves. Trąšų barstomąją
dvidiskę. Tel. 8 699 43 192.
Rokiškis
• Šieno grūdų džiovinimo
ventiliatorių 7,5 kW. Pandėlys
. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 13,
20, 22 cm diametro .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Savadarbės priekabos
dokumentus .
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• Naudotus MTZ ratus. Kaina
už abu . Kaina 250 Eur.

Tel. 8 618 52 690. Rokiškis
• Rotacinę šienapjovę KRN
2,1. Reikalingas remontas
arba dalimis . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 686 19 473. Rokiškis

BALDAI
• Naują pakabinamą
šviestuvą (virtuvei) . Kaina
5 Eur. Tel. 8 679 95 266.
Rokiškis
• Pigiai naują biuro
(kompiuterio) kėdę. Viskas
sudėta, labai patogi. Yra dėžė,
pagalvėlės . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 675 40 662. Rokiškis
• Pintą sofą su ištraukiama
miegama dalimi . Kaina
45 Eur. Tel. 8 686 97 344.
Rokiškis
• Geros būklės kėdę. 3 atlošo
padėtys . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Dvivietį fotelį. Ištraukus
galima gulėti. Obeliai . Kaina
60 Eur. Tel. 8 677 79 571.
Rokiškis
• Apvalų kilimą. Skersmuo
133 cm . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Labai geros būklės talpią
kampinę spintą . Kaina
200 Eur. Tel. 8 686 23 382.
Rokiškis
• Naudotus čiužinius 80x190
cm. 2 vnt . Tel. 8 650 97 026.
Rokiškis
• Pigiai naudotą, bet geros
kokybės svetainės baldų
komplektą: sofą lovą, du
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fotelius. Naudotus: virtuvės
komplektą, sofą lovą,
viengulę lovą, šaldytuvą,
šaldiklį, skalbimo mašiną .
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
• Viengulę tachtą. Yra
patalynės dėžė . Kaina 70 Eur.
Tel. 8 694 09 895. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Veikiančią džiovyklę
Elektrolux 8 kg . Kaina
80 Eur. Tel. 8 629 11 572.
Rokiškis
• Tik 2 savaites naudotą
šaldytuvą su šaldikliu . Kaina
220 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Automatinę skalbimo
mašiną Samsung 6 kg . Kaina
80 Eur. Tel. 8 639 04 429.
Rokiškis
• Uogų garintuvą
(serbentams). Kaina 10 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134. Kaina 125 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Oro kondicionierius Adler .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• Mažai naudotus oro
kondicionierius. Kainos nuo
130 iki 200 Eur .
Tel. 8 612 81 651. Rokiškis
• Naudotą veikiančią
skalbimo mašiną Samsung .
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 629 69 185. Rokiškis
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GARSO TECHNIKA
• Visiškai naujas net
neišpakuotas ausines
Samsung Galaxy Buds Pro.
Naujų kaina 149 Eur. Tik už
90 Eur . Tel. 8 675 40 662.
Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214 .
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą
Bylina-207 . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Praktiškai naują ausinuką mp3 grotuvą Sony Walkman
Nw-e394b Mp3 Player with
Fm radio, 8 G. Tik bandyta
įsirašyti keletas dainų. Pirktas
iš Skytech parduotuvės,
galiojanti garantija iki 202402. Aprašymas 2 foto. Kaina
65 Eur. Tel. 8 674 41 154.
Rokiškis
• Įvairius automobilinius CD
grotuvus . Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• HE. Usb, radijas. Groja be
laido . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Sony DVD grotuvą . Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą
Zorkii-4 . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą
televizorių Samsung.
Įstrižainė 35 cm . Kaina
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Kilnojamąjį foto didintuvą
UPA-5M ir du bakelius foto
juostų ryškinimui . Kaina
35 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Palydovinę anteną 1,65 m
diametro . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony.
Kaina 165 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių
Smart. Didelis garsas, yra
pakabinamas su Tv laikikliu
ir pulteliu. Plotis 97 cm,
aukštis 56 cm. Jungiasi Usb
ir Hdmi. Pasiimti patiems
Rokiškio r., netoli Rokiškio.
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Jai neatsiliepiu rašykite .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Modemas Huawei. Galima
dėti bet kokia Sim kortelę.
150 MBS. Tel. 8 678 26 467.
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį
su monitoriumi ir priedais.
Kompiuterio parametrai:
AMD A8-6600k, GTTS 450
1 GB GDDR5, 256 GB SDD,
500 GB HDD. Monitoriaus
kampas turi defektą, bet
sutvarkytas . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis
• Ps4 500 GB. Būklė 10/10.
Žaista savaitę. Yra visi
laidai, du pultai, 1 žaidimas,
dėžė, pirkimo čekis . Kaina
180 Eur. Tel. 8 629 94 966.
Rokiškis
• Supakuotą visiškai naują
Huawei Matebook D14.
Garantija 24 mėn. Kaina
galutinė . Kaina 350 Eur.
Tel. 8 692 25 335. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Redmi 9A.
Balandžio mėnesį
pirktas. Akumuliatorius
laiko gerai. Juodos spalvos.
Nedužęs, neskilęs. Dėžės
nėra. Kroviklis . Kaina
70 Eur. Tel. 8 603 03 310.
Rokiškis
• Geros būklės telefoną
Huawei P40 Pro. 256 GB
atmintis. Kaina 270 Eur.
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8
64 GB. Spalva sidabrinė.
Magnetinis dėkliukas.
Kroviklis. Domina keitimas
. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują
iPhone 8 64 GB. Spalva
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas, ausinės, uždėtas
apsauginis stikliukas ant
ekrano. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas
. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone X 64
GB. Spalva sidabrinė. Pilna
komplektacija. Dokumentai.

Dėžutė, kroviklis, ausinės,
penki dėkliukai. Pirktas
naujas Lietuvoje. Domina
keitimas . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują
iPhone 8 64 GB. Spalva
juoda. Dokumentai, dėžutė,
silikoninis dėkliukas,
ausinės. Uždėtas apsauginis
stikliukas ant ekrano.
Domina keitimas . Kaina
180 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Geros būklės Samsung
Galaxy S9 64 GB. Pilna
komplektacija. Spalva
Coral Blue. Dedasi dvi
Sim kortelės. Dokumentai,
dėžutė, ausinės, kroviklis,
2 dėkliukai (1 magnetinis),
belaidis kroviklis. Pirktas
naujas Lietuvoje. Domina
keitimas . Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Visiškai naują nenaudotą
Samsung Galaxy A 53 5G
128 GB. Tele2 24 mėn.
garantija. Domina keitimas .
Kaina 350 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują
iPhone 7 256 GB. Spalva
Rose Gold. Kroviklis.
Ausinės. Dėkliukas. Domina
keitimas . Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Redmi 9C. Skilęs ekranas,
turi juosta kampe, nauja Lcd
ekraną galima rasti po 20
Eur . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Huawei Nova 9 128 GB.
Pirktas vasario mėn., atrodo
kaip naujas. Garantija iki
24 m., pilna komplikacija .
Kaina 160 Eur.
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
• Telefoną Samsung J4+ .
Kaina 70 Eur.
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Samsung Galaxy Watch4
laikrodį. Nedaug naudotas,
bet yra truputis pabraižymų,
naudojimui netrukdo. Kaina
90 Eur. Tel. 8 672 02 000.
Rokiškis
• Geros būklės LG V30 .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 630 47 345. Rokiškis

„Parduodami sandėliai (5 vnt. - 364,50 kv.m.; 687,11 kv.m.; 352,02
kv.m.; 1989,90 kv.m., 672,28 kv.m.) su žemės sklypu (21,77 ha),
kurie yra adresu Stirniškio k. 1, Rokiškio r. Pradinė pardavimo
kaina 128 000,- Eur.
Turtas parduodamas viešose varžytinėse, kurios vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt iki 2022-0711 d. (varžytinių Nr. 228357).
Papildomai el. varžytinėse parduodami įv. žemės ūkio paskirties
žemės sklypai (9 vnt., bendras plotas ~44,48 ha), esantys Pasvalio raj., Kaune).
Dėl detalesnės informacijos kreiptis į antstolį Ričardą Kudrauską,
adr. Vilniaus g. 174A LT-76299 Šiauliai, tel.: + 370 41 526 211,
mob. tel.: + 370 669 559 99, + 370 687 860 81, el. paštas: r.kudrauskas@antstoliai.lt.“
SODO, DARŽO TECHNIKA
• Stihl 2,4 kW. Galiu siusti
ir paštu arba paštomatu .
Kaina 155 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Žoliapjovę Honda. Kaina
155 Eur. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis
• Nauja trimerį. Gausi
komplektacija . Kaina 120
Eur. Tel. 8 621 51 352.
Rokiškis
• Naują benzininį pjūklą
HPG 1,7 ir 2,3 kW. Kaina
70 Eur. Tel. 8 631 25 562.
Rokiškis
• Benzininius pjūklus
Husqwarna 2 kW, 160 Eur
ir Jonsered 2 kW, 155 Eur.
Galiu siusti ir paštomatu
arba pasiimate iš vietos.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Žoliapjovę - krūmapjovę .
Kaina 130 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę
su surinkimo krepšiu. Kaina
240 Eur. Tel. 8 604 36 830.
Rokiškis
• Naują trimerį krūmapjovę Tamer Pro. Turi
antivibracinę sistemą ir daug
priedų. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• LT gamintą šakų kapoklę
su benzininiu 15 AG
varikliu. 2 velenai po 3
peilius, smulkina medieną
iki 8 cm storio. Garantija
3 m. Kabinasi 2 maišai,
svoris apie 230 kg . Kaina
1350 Eur. Tel. 8 673 76 441.

Rokiškis
• Žoliapjovę Sabo. Kaina
80 Eur. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Naudotą geros būklės
motociklininko šalmą .
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• 2 treniruoklius kojoms. 25
Eur/vnt . Tel. 8 686 97 344.
Rokiškis
• Plastikinę valtį. Ilgis 2,30
m, plotis 1,25 m . Kaina
250 Eur. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Be žymių defektų
nesuplyšusį neišlūžusį didelį
batutą su apsauginiu tinklu.
Kaina 70 Eur.
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Stiklą 6 mm storio, 91x25
cm, 6 vnt ir 4 mm, 157x35
cm 2 vnt . Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Seną akmeninį kirvuką .
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą
statybinę medieną .
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Naudotas geros būklės
baltas plytas. 300 vnt.
0,10 Eur/vnt .
Tel. 8 656 28 200. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes,
medieną pirties gultams .
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną . Tel. 8 699 33 786.
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Užs. 1796

Rokiškis
• 2 kub. m gegnių 15x5 cm.
Kub. m kaina 300 Eur. Ir
viengubo pjovimo lentas .
Tel. 8 688 95 924. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Generatorių .
Tel. 8 685 26 150. Rokiškis
• Mažai naudotą labai
galingą 50J betono
atskelimo plaktuką.
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Pigiai keramikines sienų
plyteles 17x17. Žalsvos
spalvos, kiekis apie 12 kv. m
. Tel. 8 650 97 026. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Motorinį dviratį . Kaina
250 Eur. Tel. 8 627 31 058.
Rokiškis
• Dviračius. 26 colių ratai.
Po 90 Eur .
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Audi. 1992 m., benzinas/
dujos, automatinė pavarų
dėžė, variklio tūris 1984
kub. m, 66 kW, TA iki 202310. Auksinės spalvos . Kaina
600 Eur. Tel. 8 670 33 721.
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Kaina
50 Eur. Tel. 8 612 28 947.
Rokiškis
• Geros būklės vaikišką
dviratį. R20 ratai. 3 vidinės
pavaros. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Renault Espace visą arba
dalimis. Be TA . Kaina 300
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Liepos 1-oji,
antradienis,
26 savaitė

Purūs kepti varškėtukai

Iki Naujųjų liko 183 dienos.
Dangaus kūnai:

saulė teka 4.46 val.,
leidžiasi 21.58 val.

Dienos ilgumas 17.12 val.
Mėnulis (jaunatis)

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Varškę pertrinti per sietelį arba elektriniu trintuvu - varškėčiai bus puresni. Į pertrintą
varškę suberti cukrų, vanilinį cukrų, druską, įmušti kiaušinius ir gerai išmaišyti. Suberti
miltus ir dar kartą permaišyti.
2. Tešla turi būti lengvai formuojama, stipriai nelimpanti prie rankų. Susukti tešlą į dešrą
ir supjaustyti griežinėliais, truputį palyginti kraštus plačiu peiliu, taip varškėčiai bus gražios vienodos formos.
3. Kepti įkaitintame aliejuje ant nedidelės ugnies iš abiejų pusių. Iškepusius galima pabarstyti cukraus pudra. Labai skanu valgyti su grietine arba jogurtu.

Tarptautinė architektų diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Ingvaras, Julius, Liepa, Regina,
Tautrimas, Tautrimė

Rytoj: Martinijonas, Jotvingas,
Gantautė, Marijonas, Martys
Poryt: Anatolijus, Leonas,

Tomas, Vaidilas, Liaudmina

Birželio 24-oji Lietuvos
istorijoje:

1569 — lietuviai ir lenkai pasi-

rašė Liublino unijos aktą.

1610 — kilo gaisras Vilniuje.

Dėl pūtusio į miestą vėjo, gaisras

plėtėsi labai staigiai. Popiet prapliupo lietus, kuris sulaikė gaisro
plėtimąsi.

1902 — gimė kalbininkas Dzi-

dorius Giedraitis. Mirė 1984 m.

1937 — gimė operos daininin-

kas Eduardas Kaniava.

1946 — mirė lietuvių poetas,

dramaturgas Liudas Gira. Gimė
1884 m.

2012 — eidama 88-uosius

metus mirė grafikė Janina Lili Paškauskaitė.

Birželio 24-oji pasaulio
istorijoje:

1499 — Prasidėjo Turkijos ir

Venecijos karas.

1543 — Anglija ir Škotija pasi-

rašė taikos sutartį.

1863 — prasidėjo Getisburgo

mūšis, vienas iš svarbiausių mūšių
Amerikos pilietinių karų istorijoje.

1867 — Ontarijas, Kvebekas,

Naujoji Škotija ir Njū Brunsvikas

įkūrė Kanados konfederaciją (dominiją).

1896 — mirė JAV rašytoja

Harriet Beecher Stowe (Harieta
Byčer-Stou), romano „Dėdės Tomo
trobelė“ autorė.

1903 — prasidėjo pirmosios

dviračių „Tour de France“ lenktynės.

Post scriptum

Ir duris uždarius, laikas bėga

INGREDIENTAI:
• 500 gramų varškės (skaniau su
riebesne ir sausesne)
• 8 šaukštai miltų
• 2 vienetai kiaušinių
• 2 šaukštai cukraus
• 1 šaukštelis vanilinio cukraus
• šiek tiek druskos
• šiek tiek aliejaus

Eur. Tel. 8 688 95 924.
Rokiškis
• Reno Megane Scenic. 1,6
l, 16 V, TA 10-26, bendzinas
. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• Opel Vectra. 2005 m., 110
kW, dyzelis. Skilęs priekinis
stiklas, pasibaigusi TA.
Kaina sutartinė .
Tel. 8 614 99 635. Rokiškis
• Motociklą Jianshe
JS50Q-5 kitaip vadinamą
dekta. Nesikuria,
nevažiuoja, kibirkštis labai
silpna. Galbūt kam nors
reikėtų . Tel. 8 693 58 895.
Rokiškis
• 2 vaikiškus dviračius. 20
colių ratai. Žalias su juodu
40 Eur., geltonas 15 Eur .
Tel. 8 652 75 693. Rokiškis
• Gerą Audi. Viskas veikia,
TA iki 2024-03 . Kaina
2750 Eur. Tel. 8 646 04 522.
Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą
hibridinį miesto dviratį
28R. Deore Xt permetėjai.
Hidrauliniai stabdžiai. Pilnai
paruoštas eksploatuoti
mieste. Galimas siuntimas
autobusu. Kaina 360 Eur.
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą
miesto dviratį Hibridas
28R. Pakeistos naujos
dalys: stabdžiai, rankenėlės,
padangos, permetėjas. Pilnai
paruoštas eksploatuoti
mieste. Galimas siuntimas
autobusu. Kaina 380 Eur.
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• VW Sharan. 1999 m., 1,9
l, TDI, 81 kW, TA iki 202406 . Kaina 1100 Eur.
Tel. 8 629 69 185. Rokiškis

• Džipą Land Rover, TA
2023 06. Tvarkingas,
važiuojantis .
Tel. 8 622 59 481. Rokiškis
• Lengvai daužtą
Ford Focus. Draudimo
nenurašytas. 2010 m., 1,6
l, D, 80 kW, yra TA . Kaina
1300 Eur. Tel. 8 683 86 556.
Rokiškis
• Naują triratį dviratį .
Kaina 290 Eur.
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Geros būklės moterišką
dviratį su bėgiais . Kaina
120 Eur. Tel. 8 646 04 035.
Rokiškis
• Passat B5. 1,9 l, 66 kW.
TA neseniai pasibaigusi, yra
dar draudimas. Defektai:
du langai nesidarinėja,
akumuliatorius į pabaigą,
ratas vienas kitoks uždėtas,
yra ir toks pat tik padanga su
guzu, stiklas skilimo ruožą
turi Vidus ir išvaizda pusiau.
Arba keitimas į kitą su TA .
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Hyundai Galloper. 2001
m., 2,5 l, 73 kW, TA iki
2023-06 . Kaina 2500 Eur.
Tel. 8 686 23 438. Rokiškis

• Padangas 195/65 R15
Brigdestone. Likutis 6-7 mm
. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Renault Espace dalimis.
2003 m., 2,2 l, DCI, variklio
defektas . Tel. 8 624 31 256.
Kupiškis
• Audi A4 dalimis. 1,9 l,
81 kW . Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Kuro purkštukus
tinkančius Alfa Romeo - 147,
Fiat - Bravo, Croma, Doblo,
Multipla, Punto, Sedici,
Stilo, Opel - Astra, Signum,
Vectra, Zafira, Suzuki – SX4.
Kodas 0445110276. Yra 2
vnt. Restauruoti. Analogai:
0986435148 . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Vectra sportines spyruokles
. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 623 71 032. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004
m., 2,2 l, 92 kW, dyzelinas.

Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m.,
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas.
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Ford C-Max dalimis. 2006
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas.
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis.
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW .
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis.
2004 m., DTI, OPC. Pilkos
spalvos . Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Ratlankius R16 5/114 .
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Antara ratlankius R17
5/115 su padangomis . Kaina
350 Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• VW Golf 4 lietus ratus R16
. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Naudotas padangas 235/65
R17 Dunlop M+S. 4 vnt.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Lietus ratlankius. Skylės
4x108, centrinė skylė 72, yra
žiedai ant apie 63. ET35 6J.
Vasarinės padangos 195/60
R15, 4-5 mm . Kaina 90 Eur.
Tel. 8 627 67 899. Rokiškis
• Stabdžių trinkeles
(kaladėles). Komplektą
Chrysler . Tel. 8 675 28 424.
Rokiškis
• Daiktus, dalis. Kaina nuo 5
iki 20 Eur .
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
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Kaina 120 Eur.
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Labai geros būklės
vasarinius ratus R14 su
skardiniais ratlankiais. 4 vnt .
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 610 89 361. Rokiškis
• Vasarines padangas
VW Sharan 195/65 R15
su lietais ratais, 80 Eur.
Žiemines dygliuotas
padangas su skardiniais
ratlankiais, 3 mėn. važinėtos,
100 Eur . Tel. 8 610 89 361.
Rokiškis
• Katalizatorių . Kaina
210 Eur. Tel. 8 683 04 665.
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m.,
1,9 l, 81 kW. Variklį, dėžę,
vairo kolonėlę, priekinius ir
galinius dangčius raudonos
spalvos, sankabą ir kitas
dalis . Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis

15 psl.
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Orų prognozė liepos 2 - 5 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Liepos 2 d.

Naktį 16
Dieną 30

P,
4-9 m/s

Liepos 3 d.

Naktį 18
Dieną 26

V,
3-8 m/s

Liepos 4 d.

Naktį 14
Dieną 26

V,
3-8 m/s

Liepos 5 d.

Naktį 14
Dieną 23

PV,
4-9` m/s

Startavo bilietų pardavimas į
6-ąjį „CBet Rally Rokiškis"

Rugpjūčio 12 - 14 dienomis į trasas kviečia jau
šeštasis „CBet Rally Rokiškis".

Seimas balsuos, ar spartinti
daugiabučių šilumos punktų
renovaciją
Seimas spręs, ar maksimalią valstybės kompensaciją už šilumos punktų
renovaciją didinti nuo 30
iki 80 proc.

Parlamentarai ketvirtadienį balsuos dėl tokių Šilumos
ūkio bei Valstybės paramos
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymų pataisų, kurios paskatintų mažąją renovaciją jai
numatant didesnę valstybės
paramą.
Pakeitimai Seime svarstomi skubos tvarka – to per
pataisų pristatymą paprašė
premjerė Ingrida Šimonytė.
Pasak jos, vasarą būtų galima renovuoti dalį šilumos
punktų ir 2022-2023-ųjų šildymo sezono metu žmonės
už šilumą mokėtų mažiau.
Iniciatoriai
skaičiuoja,

kad, pavyzdžiui, šilumos
mazgo pakeitimas 30 butų
name su 80 proc. valstybės
parama atsipirktų maždaug
per vienerius metus.
Energetikos viceministrė
Inga Žilienė anksčiau yra
teigusi, kad šalyje yra apie
tūkstantis visiškai pasenusių
šilumos punktų, kurie neleidžia tinkamai subalansuoti
šilumos tiekimo butams.
Lietuvos šilumos tiekė-

jų asociacijos duomenimis,
neautomatizuotų
šilumos
punktų Vilniuje yra 7 proc.,
Kaune – 19 proc., Klaipėdoje – 21 proc., Panevėžyje –
28 proc., Mažeikiuose – 23
proc., Tauragėje – 35 proc.
Lietuva iki 2050 metų
planuoja renovuoti 436
tūkst. pastatų, iš kurių 30
tūkst. būtų daugiabučiai.
BNS inform.

„CBet Rally Rokiškis"
bus išties karščiausias vasaros ralio renginys. Tiek
sportininkų, tiek žiūrovų
lauks ne tik kupini adrenalino greičio ruožai, bei ir
įvairios pramogos. O vaka-

rinė koncertinė programa
- neatsiejama karščiausios
vasaros ralio fiestos dalis.
Trylikos metų organizavimo patirtis „300 Lakes
Rally" ir „Samsonas Rally
Rokiškis" varžybų rengime
užtikrina, kad kiekvienais
metais žiūrovai ir dalyviai
galėtų pasisemti pačių geriausių įspūdžių, išsivežtų
tik geriausias emocijas ir

su nekantrumu lauktų kitų
metų ralio.
Rugpjūčio 13 d. 12:40
val. - iškilmingas ralio atidarymas, Nepriklausomybės a., Rokiškis.
Bilietus jau dabar galite
įsigyti www.kakava.lt
SVARBU! Elektroninius bilietus į ralio apyrankes išsikeisti galėsite info
centre!

metais, atsižvelgiant į padidintą institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas
limitą nuo 426,06 mln. eurų
iki 616,26 mln. eurų.
Žemės ūkio paskolų garantijų fondui siūlomas limitas – 257,2 mln. eurų (anksčiau jis buvo 167 mln. eurų,

2021 metais – 153,6 mln.
eurų).
„Invegai“ siūlomas naujas įsipareigojimų pagal
valstybės garantijas limitas
– 359,06 mln. eurų (atitinkamai 259,06 mln. ir 623,77
mln. eurų).
BNS inform.

Vyriausybė spręs dėl garantijų
„Invegai“ ir Žemės ūkio paskolų
garantijų fondui

Vyriausybė trečiadienį
spręs dėl garantijų limito
padidinimo bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) ir Žemės
ūkio paskolų garantijų
fondui.
Finansų ministerija siūlo
nustatyti naujus limitus 2022
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PREKĖS VAIKAMS
• Mažai naudotus
dviratukus. Vienas 2-4 m.
vaikui, kitas mergaitei 4-10
m. Abiem yra pridedami
ratukai . Tel. 8 618 33 452.
Rokiškis
• Tvarkingą vaikišką kėdutę
dviračiui . Kaina 25 Eur.
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis
• Medinę vaikišką geros
būklės vieno vaiko naudotą
lovytę iš Ikea. Yra čiužinys
su užvalkalu, apsaugos iš
abiejų pusių . Kaina 55 Eur.

16 psl.
Tel. 8 605 76 191. Rokiškis
• Medinę vaikišką geros
būklės virtuvėlę. Pirkta
nauja, naudota vieno vaiko .
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 605 76 191. Rokiškis

Aukštaičių g .
Tel. 8 656 53 953. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Žemuoges. 10 Eur/l .
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Prašau padovanoti skalbimo
mašiną . Tel. 8 624 14 650.
Rokiškis

• Pavalkus arkliui su priedais .
Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 2 telyčias arba keičiu į
automobilį. Kaina 800 Eur/vnt
. Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Pigiai naudotus narvus
triušiams. Obeliai .

RASTA, PAMESTA
• Pamesti raktai .
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Ieškome katino. Dingo

Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• 2 buliukius - dvynius. Gimę
birželio 16 d. Motina pieninė
karvė, tėvas veislinis Ševrolė .
Tel. 8 621 23 799. Rokiškis
• Įvairaus amžiaus mišrūnus
triušius . Tel. 8 604 83 293.
Rokiškis
• Papūgų narvelį. Kaina
15 Eur. Tel. 8 626 90 489.
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Naujus sportinius batelius.
38,5 dydis. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 658 55 210. Rokiškis

- Mielasis, kodėl kai
atvažiuoja mano mama,
tu jos niekada niekur
nenuvedi?!
- Vedžiau, ir ne kartą, bet
ji vis tiek kelią atgal randa.
***
Vyrukas užeina į barą,
užsisako alaus. Paaiškėja,
kad bokalo kaina - 1 euras.
Vyrukas nustemba ir klausia
greta sėdinčio žmogaus:
- Sakykit, kodėl čia toks
pigus alus?
- Cha, - nusijuokia šis, jūs suprasite, kai sužinosite
kiek čia kainuoja tualetas!
***
Greitosios pagalbos
mašinoje pacientas klausia:
- Kur mane vežat?
- Į morgą.
- Bet aš dar nenumiriau!
- O, mes dar
neatvažiavom.
***
Yra trys dalykai, į
kuriuos žiūrėti niekada
nenusibosta: tekantis
vanduo, ugnis ir

besiparkuojanti moteris.
***
- Pone, norėtume paimti
iš jūsų interviu...
- Ką? Kodėl iš manęs?
Aš juk niekuo neypatingas.
Turiu šeimą, normalų darbą,
stogą virš galvos. Ko jūs iš
manęs norite?
- Bet pone Prezidente.
***
Išveda nusikaltėlį
sušaudyti. Pastato prie
sienos. Nuteistasis atsisuka į
jį atvedusį žmogų ir klausia:
- Kuri šiandien savaitės
diena?
- Pirmadienis.
- Nekaip prasideda
savaitė.
***
Technikos mokslų
studentas atlieka gamtos
tyrimus. Jis ant popieriaus
lapo padeda blusą ir liepia
jai šokti. Blusa nušoka nuo
lapo. Tada jis nutraukia jai
kojas ir šaukia:
- Šok! Šok!
Bet blusa nešoka.

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
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Į stebėjimų žurnalą
studentas įrašo tokią
išvadą: "Kai blusai
nutrauki kojas, ji tampa
kurčia".
***
Atėjo pacientas pas
gydytoją ir sako:
- Daktare, man dingo
skonio pojūtis, gal galite
padėti?
- Žinoma, - atsako
daktaras, - išgerkite šią
piliulę.
Pacientas įsidėjo ją
burnon ir stagiai išspjovė.
- Čia juk fekalija!
- Matot, skonio jutimas
atsirado, - mandagiai
atsako gydytojas.
Po savaitės tas pats
žmogelis ateina pas
gydytoją ir sako:
- Atmintis šlubuoja,
daktarėli, gal padėsite?
- Išgerkite aną juodą
piliulę.
- Bet juk ten išmatos!
- Na va, atmintis grįžo.
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

